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Resumo 

No contexto da engenharia de produção a pesquisa analisa a coordenação do 

processo de produção. As principais frentes de gerentes de planejamento e de 

controladoria  são o atendimento à demanda do mercado e os custos de produção 

divergentes em relação ao plano inicial. Verifica-se que há uma lacuna processual 

entre dois processos organizacionais, a análise de controladoria direcionada a 

custos realizados e a análise de planejamento e controle da produção voltada ao 

atendimento da demanda. A assimetria do uso do mesmo conjunto de dados com 

visões críticas distintas, contudo com intenções finais similares, motivam o trabalho. 

Levanta-se a hipótese da análise dos dados com fundamentação conceitual 

estruturada para abranger a rede de colaboração produtiva. O objetivo é, então, 

estabelecer um método de análise para a coordenação do processo de produção, 

elaborado sob a ótica de redes de inovação colaborativas apoiado por agente 

inteligente evolutivo. A fundamentação conceitual da coordenação do processo de 

produção, da inovação e da função de produção compõem a estrutura da revisão 

literária. Pelo método de pesquisa, sob o recorte analítico de vertentes teóricas de 

redes, uma inovação promovida pela pesquisa foi o mapeamento e a associação de 

variáveis processuais internas ao nó principal da rede aos nós processuais externos. 

Uma aplicação tecnológica comercial não é suficiente para interpretar esse ambiente 

dinâmico e orientado à mudança. O algoritmo DAMICORE, sob a égide evolutiva da 

biologia, encontra nós homólogos e interpreta o rótulo dos nós processuais 

validados em campo. O novo método de análise para a coordenação do processo de 

produção é aferido em rede por um projeto piloto e replicado, então, em vinte e uma 

redes com resultados melhores comparativamente ao método tradicional. Assim, a 

pesquisa cria um novo paradigma de análise para processos em rede e demonstra a 

representatividade de variáveis associadas a nós processuais, desde que eleitas 

conceitualmente e validadas por especialistas da área.  

 

 

Palavras-chave: Coordenação dos processos de produção; inovação; redes 

colaborativas; computação evolutiva. 

 

 



   

Abstract 

In the industrial engineering context this research examines the coordination of 

production process. The main concerns of planning managers and controllers are the 

demand oscillation and deviation of budget production costs. There is a lack between 

two processes, the controlling analysis aimed at real costs and planning analysis 

aimed at demand. The motivation of this work is the asymmetry of the use of the 

same data set from different perspectives but with similar goals. It is possible to 

elaborate the hypothesis to analyse of structured data with the conceptual basis to 

study the cooperative network. The goal is to establish a method of analysis for the 

coordination of production process systematized from the perspective of innovation 

collaborative networks where this method is compiled by evolutionary concepts with 

an intelligent agent application. The literature review comprises the coordination of 

production process, the innovation concepts and the production function concepts. 

The method of research applies variables belonging to internal process to external 

process from principal network node, this approach it is done under the analytical of 

theoretical networks basis. The method of research is designed to find variables 

belonging to internal process to relate to external process variables from principal 

network node, this approach it is done under the analytical of theoretical networks 

basis. This way has promoted a innovation for the work. A commercial technological 

application is not enough to mining data set from this dynamic and change oriented 

environment. The DAMICORE algorithm under the evolutionary concepts from 

biology area can find correlated nodes validated with the field data. The new method 

of analysis for the coordination of production process is adjusted by a pilot project 

then it is replicated in twenty-one networks with amazing results when compared to 

the current method. The research creates a new paradigm for process analysis and 

demonstrates the variables power representation and association from network 

processes if they are under conceptual basis to validate by experts. 

 

 

 

 

Key-words: Coordination of production processes; innovation; collaborative 

networks; evolutionary computation. 
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1 Introdução 

1.1 Tema e contexto 

A coordenação dos processos de produção em relação ao plano 

decisório, dividido em estratégico, tático e operacional, está no ambiente 

tático. Semanticamente, a coordenação dos processos de produção, em uma 

visão processual, permite nomear quatro processos que representam a 

dinâmica produtiva de uma operação fabril. Os processos compreendem o 

planejamento, a demanda e compras; a internalização de insumos, conhecido 

também como “ Logística Inbound ”; a manufatura; e a externalização de 

produtos acabados e serviços também chamado de “Logística Outbound” 

(PASINETTI, 1959, 1966, 1978 ,2003 e 2005 e LANDESMANN e SCAZZIERI, 

1996). 

Como contribuição para os avanços da área, o processo de produção foi 

descrito e modelado por Landesmann e Scazierri (1996) com características 

comuns entre si. Essas características podem, em um primeiro momento, 

contribuir para eficiência e otimização pontuais do processo de produção. 

Entretanto, a ausência de um método estruturado para interpretar as variáveis 

processuais em comum e a relação entre elas somada à alta rotatividade de 

recursos que implica perda de conhecimento, a coordenação dos processos 

de produção se encontra deficiente para gerar resultados orientados pela 

inovação. 

Na abordagem da função produção que engloba o conjunto de insumos, 

de capital e de trabalho quando colocados em função de um dado volume de 

produção resultam em produtos e/ou serviços. A coordenação dos processos 

de produção amplia o campo de atuação. A preocupação para estabelecer e 

entender controles não deve estar restrita a um único ponto fabril e, sim a 

uma rede produtiva.     

Esse contexto gerencial quando não preparado para os impulsos 

internos e/ou externos oriundos de processos de inovação causa impactos 

negativos estruturais significativos no processo produtivo. Os impulsos são 

mudanças geradas pela combinação dos desejos de consumo com o 

processo de inovação que permeia a cadeia produtiva. Com isso, a fim de 



    26  

satisfazer desejos e metas estratégicas, essa fase tática intermediária a ser 

analisada carente de conhecimento estruturado, força a gerência a implantar 

otimizadores sistêmicos de análise diretamente no plano operacional. No 

entanto, a análise se encerra por seguir uma tendência padronizada e 

deficiente entre analistas de controladoria e planejamento e controle da 

produção. (BAUMOL, 2008, 2005 e 2004).    

Os impactos, com relações diretas ou indiretas, acarretam em prejuízos 

ao produto, pois, os critérios competitivos baseados em custo, prazo e 

qualidade, não são completamente considerados nas análises tradicionais 

estabelecidas nas organizações. 

Essa deficiência é paliativamente coberta por sistemas de apoio a 

decisão de alta complexidade de modelagem e de implantação. Além disso, a 

manutenção desses sistemas necessita de recursos humanos dedicados para 

extração de dados e à combinação deles para geração de cenários táticos.  

Sob um recorte analítico de redes de empresas, esse processo se dá, 

geralmente, em empresas que fazem parte de uma rede colaborativa. Isso 

significa que alguma demanda em comum une os participantes da rede. Essa 

demanda principal parte das grandes empresas que acabam instituindo uma 

relação entre os participantes da rede que podem ser de fornecimento de 

insumos, de semi-elaborados ou até de serviços. 

O escopo da pesquisa está, assim, nas fronteiras da engenharia de 

produção com o tema da coordenação dos processos de produção no que se 

refere às informações pertinentes à fabricação e à montagem de produtos 

e/ou serviços. A inovação reside em disponibilizar artifícios robustos para a 

montagem da função produção a fim de garantir a construção, a utilização, o 

questionamento e a busca do seu equilíbrio. 

Os dados de maximização de lucro, economia de escala e de escopo 

são analisados para apoiar as decisões dos níveis táticos da coordenação do 

processo de produção de redes produtivas. Assim, na pesquisa, os dados de 

planejamento são direcionados às táticas fabris, que começam com a 

premissa de atendimento a demanda com o menor custo e maior lucro 

possíveis, e não às vendas, mesmo sendo úteis para isso no cotidiano das 

empresas. Dessa forma, disponibiliza-se a análise para os envolvidos no 

processo para a tomada de decisões comerciais e direcionamento de vendas. 
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Como limitante ficam os agrupamentos dos dados de matéria-prima e 

dos dados de fornecedores, que passaram por uma padronização 

sistematizada pela teoria da firma que contém a função produção. Essa 

adequação, no entanto, devido ao acordo de confidencialidade exigido pelas 

empresas analisadas, preserva a atuação do método desenvolvido pela 

pesquisa.  

Nesse contexto, se insere a coordenação do processo de produção, um 

nível tático com a finalidade de implantar ações eficazes para alcançar os 

objetivos e equilíbrio da função produção. Os objetivos são delineados pela 

estratégia de uma empresa que está contida em uma rede colaborativa de 

operações produtivas. 

 

1.2 Lacuna  

A análise tradicional do processo de produção se orienta para explicar 

variações do plano de operações e vendas. As frentes do plano de operação 

e vendas são baseadas em custo, em estoque, em demanda e em 

capacidade. O foco está nas variáveis que separadamente pertencem a cada 

uma destas frentes, como por exemplo: a quantidade e o valor da situação de 

estoque em dado momento; o atendimento à demanda para uma certa família 

de produtos; a diminuição da margem bruta de um determinado produto; um 

recorde de produção de um ponto produtivo da cadeia fabril dentre outros que 

representam separadamente as frentes. 

Nos processos delineados e contemplados na coordenação dos 

processos de produção, Landesmann e Scazzieri (1996) mostram que o 

conteúdo de um processo produtivo é composto pelos conjuntos de tarefas, 

de agentes e de materiais em processo. Os autores também afirmam que, 

para a coordenação dos processos de produção dosar as quantidades de 

insumos, de capital e de volume não é uma atividade simples e rápida. A 

estrutura de análise das decisões tomadas nesse processo requer tempo 

operacional de especialistas, analistas de planejamento e controle da 

produção e de analistas de controladoria especializados em custo, para 

analisarem os bancos de dados, conhecidos como datawarehouses dos 

sistemas integrados de gestão, os Enterprise Resource Planning (ERPs).  
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Os datawarehouses são grandes bancos de dados separados dos 

sistemas integrados de gestão e construídos a partir dos dados deles, os 

ERPs, que contém as atividades organizacionais. Neles, os DWs, deve 

constar um desenho processual que possibilite a extração e análise dos 

dados para tomada de decisão tático-gerencial. Essa extração e cruzamento 

dos dados históricos existentes com múltiplas perspectivas, visões e versões 

diferentes para análises rápidas são denominadas pelo termo em inglês 

Online Analytical Processing – os OLAPs. 

Os sistemas Online Analytical Processing - OLAP sem direcionamento e 

método resultam em planilhas de alto custo operacional e de entendimento 

complexo. Instaura-se, então, nas empresas, um processo de geração 

analítica de cenários e políticas-ação de tentativa e erro com alta 

dependência de especialistas que tentam explicar as variações causadas pela 

coordenação do processo de produção. Há, portanto, uma lacuna a ser 

explorada diante da inexistência de um processo de análise integrada não 

estabelecido entre setores distintos, o de controladoria e o de planejamento 

das empresas para momentos e orientações divergentes.  

 

1.3 Questões-chave e hipótese 

A pesquisa analisa as seguintes questões-chave: 

 

A análise em pontos isolados de uma rede colaborativa da coordenação 

dos processos de produção contribui com o desempenho do nível decisório 

tático? 

 

A análise da coordenação dos processos de produção com uma visão 

integrada e o relacionamento entre processos de uma rede colaborativa 

contribui com o desempenho do nível decisório tático? 

 

 

 

 

 



    29  

O trabalho de pesquisa lança a hipótese: 

 

Um processo pertencente ao nó principal ou secundário de uma rede 

produtiva, se mapeado em rede, com variáveis baseadas na coordenação do 

processo de produção, nos conceitos de inovação e da função produção, 

examinado com o apoio de um agente inteligente evolutivo, que interprete 

estruturadamente e confronte dados planejados com dados reais, propicia 

gerar um método de análise mais eficaz que o método tradicional.  

 

1.4 Objetivo 

 

O objetivo da pesquisa é estabelecer um método de análise para a 

coordenação do processo de produção, elaborado sob a ótica de redes de 

inovação colaborativas apoiado por agente inteligente evolutivo.  

Como objetivo secundário o método de análise proposto visa contribuir 

para a melhora do desempenho organizacional na análise da coordenação do 

processo de produção. Com a aplicação na rede produtiva e não mais em 

pontos isolados, o método correlaciona os nós de forma integrada. De 

maneira que essa busca estruturada, fundamenta, questiona, apoia e revisa o  

equilíbrio da função produção.  

 

1.5 Justificativa 

 

Para Olsak e Ziemba (2007) a geração de Online Analytical Processing - 

OLAP tem a finalidade de apoiar o processo de tomada de decisão. Os 

autores afirmam que a criação de enormes bases de dados com informações 

de produção e critérios de análise geram volumes redundantes, pois são 

orientados pela percepção e experiência de um decisor apoiado por um 

número pequeno de especialistas. 

Em vista disso, o trabalho se justifica para suprir a deficiência decisória 

de nível tático em ambientes dinâmicos. Questões cotidianas que aparecem 

mediante o comportamento da cadeia produtiva geram impactos diretos nos 
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fatores de compra de insumos, de investimento em capital, do aumento, da 

diminuição ou da terceirização da capacidade que afetam o equilíbrio da 

função produção. Nesse âmbito tático, é possivel, então, extrair vantagens 

competitivas orientadas pelos requisitos da inovação.  

Logo, surge uma oportunidade de inserção e combinação teórica e 

prática de pesquisa ao se abordar a coordenação dos processos de produção 

sob as vertentes teóricas de redes de inovação. Nesse aspecto, é propicia a 

utilização de técnicas avançadas de otimização adaptáveis a contextos 

flexíveis e em constantes mudanças contidas na computação evolutiva.  

Para Fogel (1999) e Back et al (1997) a computação evolutiva é um 

conjunto de técnicas com alto grau de generalização, de flexibilidade e 

adaptabilidade para utilização em problemas complexos e modeláveis 

matematicamente. Para esse complexo agrupamento de fatores dinâmicos 

representados por meio da função produção a computação evolutiva será a 

ferramenta de apoio técnico para o alcance do objetivo da pesquisa.  

Sendo assim, há fundamentos para a implantação de um método de 

análise para o modus operandi da coordenação dos processos de produção. 

Pois, o método de análise se estiver orientado sob as diretrizes de coleta da 

inovação consolidadas pela OECD (2007), sob o apoio de um agente 

inteligente evolutivo e sob o recorte analítico de redes, melhora o nível de 

análise para aumento do desempenho da organização em relação à função 

produção. 

 

1.6 Método de pesquisa 

Conforme orienta Yin (2005), um método de pesquisa deve conter uma 

relação entre a revisão bibliográfica e o estudo de caso. A revisão da literatura 

é composta pelas bases e diretrizes da inovação, pela coordenação dos 

processos de produção, pela perspectiva das análises das vertentes teóricas 

de redes colaborativas, pelas técnicas da computação evolutiva, pelas 

análises das combinações resultantes da função produção e pelos 

respectivos impactos causados nela. 

Perpassando por todo o processo tanto conceitual quanto na coleta em 

campo, há a utilização da metodologia de modelagem, Enterprise Knowledge 
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Development – EKD, para apoio e estruturação dos modelos de referência 

detectados na pesquisa. A metodologia EKD se faz presente com as técnicas 

de modelagem ao longo de toda a pesquisa e geração dos modelos de forma 

consensual.  

Deste modo, o estudo de caso se divide entre a preocupação de 

modelar o consenso do entendimento tradicional e atual da análise da 

coordenação do processo de produção e a constatação da lacuna explorada 

pela pesquisa que consiste na ausência teórica e estruturada de um método 

de análise mais abrangente. Em seguida, no estudo de caso se encontram as 

condições de formatar um processo padrão da coordenação dos processos 

de produção para entrada de dados a serem comparados. Em posse do 

processo padrão, os dados do estudo de caso auxiliam na confirmação e na 

validação do modelo em campo com a coleta de dados para confrontar as 

análises dos dados e a geração de resultados. Essa fase compreende a 

replicação literal e teórica do método para garantir a consistência dele e o 

distanciamento da influência de quem o cria (YIN, 2005). 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

O capítulo 1 introduz e contextualiza a pesquisa. O capítulo 2 aborda a 

revisão da literatura. O capítulo 3 contém o método de pesquisa. O capítulo 4 

descreve-se a coleta dos dados. No capítulo 5 analisam-se os dados. O 

capítulo 6 com os resultados, declara-se o método de análise estruturado pela 

pesquisa. O capítulo 7 conclui a pesquisa. 
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2 Revisão bibliográfica 

A revisão bibliográfica engloba os assuntos pertinentes à resolução do 

problema que a pesquisa se propõe a resolver. O trabalho se dá em torno da 

sistematização de um método de análise para coordenação dos processos de 

produção, no âmbito tático em redes colaborativas, orientado pelas diretrizes 

da inovação (OCDE, 2007). Diferentemente do que se encontra no mercado, 

os Business Intelligence - BIs, atuam para o âmbito estratégico, quando 

deveriam atuar também para o âmbito tático, onde se verifica a lacuna que a 

pesquisa preenche. Os BIs, necessitam de alta intervenção humana com a 

freqüente geração de Online Analytical Processing – OLAPs em 

datawarehouses oriundos dos ERPs. 

De forma que, para se refutar ou para se comprovarem as 

características demandadas pela hipótese, de se desenhar tecnicamente um 

processo pertencente a um nó principal ou a um nó secundário de uma rede 

produtiva e encontrar variáveis que representem um processo, doravante, nós 

produtivos processuais da rede, que solicitam orientação da inovação e de 

uma tecnologia para apoiar a dinamicidade da busca pelo equilíbrio da função 

produção, faz-se necessária uma investigação na literatura que permita 

relacionar e justificar a utilização dos conceitos declarados. 

 O interrelacionamento da revisão literária se dá, deste modo, por 

intermédio da análise dos conceitos da inovação, da coordenação do 

processo de produção e da função produção. Estes conceitos são agrupados 

sob o recorte analítico de redes colaborativas. Este aporte teórico compila os 

dados produtivos da coordenação do processo de produção e são 

examinados com o apoio de um agente inteligente evolutivo, que está 

habilitado, como afirmam Sanches, Cardoso e Delbem (2011), a interpretar 

estruturadamente os conceitos e a confrontar o planejamento da rede com 

dados reais, de forma dinâmica e flexível, uma vez que os ambientes 

produtivos estão em constante mudança como confirmam Gershunyi e 

Robinson (1988), Georgescu-Roegen (1990) e Landesmann e Scazzieri 

(1996). 
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Assim, além da interrelação entre os conceitos declarados há o 

propósito conceitual de inserir os artigos clássicos, os autores de ruptura e os 

que estão na fronteira do conhecimento.  

A revisão da literatura se desdobra nas seções subsequentes com a 

ordem lógica de aplicação, da abrangência à especificidade dos conceitos 

abordados. A seção 2.1 analisa as vertentes de redes colaborativas. A seção 

2.2 explana sobre a inovação. A seção 2.3 aborda os conceitos de 

coordenação do processo de produção e as decisões no plano tático. A seção 

2.4 exemplifica a utilidade da função produção. A seção 2.5 explana os 

principais tópicos referentes aos Business Intelligence Systems (BIs) e a 

relação com os Enterprise Resource Planning (ERP). A seção 2.6 trata de 

inteligência artificial, mais precisamente da subárea de computação evolutiva.  

 

2.1 Redes Colaborativas 

A pesquisa possui o viés de redes devido ao fato que a coordenação do 

processo de produção está a exceder os limites internos à organização. Para 

Baumol (2004), a atuação da coordenação da produção vai além de 

transformar insumos, montar produtos e disponibilizá-los para vendas. Com o 

alto nível de exigência do consumidor e com o aumento expressivo da 

demanda em todos os setores da economia, a inovação, segundo Erickson e 

Rothberg (2009), faz-se necessária às organizações. Portanto, a coordenação 

dos processos de produção expande e rompe as fronteiras em busca de 

conhecimento e de vantagens competitivas. Isso torna o assunto de redes 

colaborativas uma premissa básica ao estudo. Sob uma ótica sistematizada 

pela literatura é possível identificar os padrões e portanto melhorá-los.  

Dessa forma, para uma compreensão mais detalhada, o assunto de 

redes colaborativas é dividido em cinco camadas de análise, como segue. A 

seção 2.1.1 trata o conceito de cooperação, a seção 2.1.2 aborda a formação 

e gerência de redes, a seção 2.1.3 conceitua o ciclo de vida de redes, a 

seção 2.1.4 traz a transferência tecnológica e geração de conhecimento em 

redes e a seção 2.1.5 aborda os sistemas produtivos dinâmicos ou ambientes 

ágeis de produção sob a perspectiva de redes.  
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2.1.1 Cooperação 

A cooperação geralmente vem imbuida do conceito de ajuda mútua. 

Entretanto, para Amato (2000), as principais necessidades que levam à 

cooperação interempresas são os retornos mútuos de unir conhecimento e 

competências, de compartilhar riscos, custos e recursos em pesquisa e 

desenvolvimento, como por exemplo, fortalecer o poder de compra, elevar a 

qualidade de produtos e serviços a fim de melhorar nacional ou 

internacionalmente, a atuação nos mercados com o intuito de manter ou de 

aumentar as margens de lucro. 

Alvarez et al (2009), Gnyawali e Park (2009) e Soriano e Urbano (2009) 

afirmam que a cooperação entre empresas será mais difundida quando a 

relação risco versus confiança no compartilhamento de conhecimento ficar 

mais fluida e menos fomal. Uma forma de atenuar essa relação é a 

sistematização para redes proposta por Nooteboom (2004). Ele mostra que os 

objetivos da cooperação entre empresas dividem-se em três classes, a 

eficiência, a competência e o posicionamento, que podem ser mensuradas 

mediante indicadores de desempenho. 

Nooteboom (2004) evidencia que a eficiência em uma cooperação pode 

ser medida pelo aumento e diversificação da economia de escala e de 

escopo; pelo incremento mais efetivo de sistemas de controle; utilização 

máxima da capacidade produtiva; diluição do risco quantificável e previsto 

junto à outras organizações; número maior de combinações e variedade de 

produtos; variações de preço na carteira e diminuição dos custos com 

logística. 

Quanto à competência, as metas citadas por Nooteboom (2004) ao 

serem alcançadas, mostram os efeitos positivos da cooperação. São eles: 

geração de novas habilidades através de competências complementares; 

aprendizado por interação; domínio geográfico da região; flexibilidade da 

configuração das plantas produtivas. 

Já o posicionamento, variável considerada importante por Noteboom 

(2004), em uma cooperação, significa satisfazer as condições políticas locais, 

sem que isso seja empecilho; ter acesso a outros mercados, determinando e 
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criando novos padrões de produção e consumo e ser ou tornar-se mais 

competitivo no setor atuante. 

Para aumentar as chances de sucesso no processo de inovar, 

Nooteboom (2004) propõe uma sistematização para a cooperação entre 

empresas. A busca por vantagens competitivas em cooperação entre redes 

de empresas é também salientada por Danilovic e Winroth (2005), Freel e 

Jong (2009) e Kirkels e Duysters (2010), contudo demostram a ausência de 

sistematização cooperativa. 

A visão schumpeteriana exposta por Fagerberg (2002), no quesito 

competição tecnológica, no qual ele considerava uma das origens do 

processo de inovação, influencia Beije (1998), Faulkner (1995), Ritala e 

Laukkanen (2009), Park e Leydesdorff (2010), Lee et al (2010)  que 

demonstram que a cooperação tecnológica se torna uma necessidade básica 

para aumento da competitividade, porém, atualmente, com a necessidade de 

se fazer um recorte analítico de vertentes teóricas de redes para enriquecer o 

processo.  

Beije (1988) mostra a eficiência da cooperação tecnológica entre 

clientes e subcontratados que geram conhecimento para inovações. Já 

Faulkner (1995) relata a expansão desse conceito de cooperação tecnológica 

internacionalmente com alianças estrategicamente voltadas para a geração 

de inovação em ambientes cooperativos. Ritala e Laukkanen (2009) discutem 

a criação e a apropriação de valor tecnológico em redes de inovação. Eles 

demonstram a diferença entre colaboração e competição. E, segundo eles, a 

colaboração entre competidores resulta em inovações radicais, principalmente 

na indústria de alta tecnologia. 

  

2.1.2 Formação e gerência de redes 

A formação e gerência de redes, quando não forçadas por uma situação 

imposta pelo cliente ou pelo detentor do maior nó da rede, devem planejar os 

desdobramentos após o desfecho e dissolução da rede. É o que comentam e 

alertam Akyus e Rehan (2009), Möller e Svahn (2009) e Aylen (2010) para 

que os problemas gerados não venham mitigar a aliança cooperativa trazendo 

mais prejuízos. 
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Deste modo, Fornahl e Brenner (2003), Arya e Lin (2007), Luo et al 

(2010) descrevem as principais vantagens de um relacionamento 

interorganizacional: o compartilhamento de riscos, divisão de lucros, 

participação de novos mercados, pesquisa e desenvolvimento, aquisição de 

novas competências e aprimoramento das competências centrais. Em 

contrapartida, Nonaka e Takeuchi (1997) descrevem algumas desvantagens: 

choque cultural, conflitos políticos, desencontro informacional, embate no 

estabelecimento de um líder moderador do relacionamento 

interorganizacional, desmotivações, incertezas, competição interna mais 

acirrada e aumento da probabilidade do oportunismo, como ressaltam 

Nooteboom (2004) e Williamson (1999). Para Nooteboom (2004), Bartlett e 

Goshal (1989), Bleeke e Ernst (1991) e Soh e Roberts (2003), a troca de 

conhecimento gera inovação, o que, conseqüentemente, leva à obtenção de 

vantagens competitivas em um relacionamento entre empresas. 

Nooteboom (2004) reúne, com uma abordagem integrada, uma 

fundamentação conceitual unificada sobre formação e gerência de redes 

entre empresas. A colaboração, quando acontece e é bem-sucedida, sofre o 

questionamento: Quais as metas da colaboração? Qual a estrutura que se 

terá para atingir as metas? Qual a forma de governança e como será o 

processo dessa forma cooperativa de se operar? Para Nooteboom (2004) as 

metas estão agrupadas em eficiência, competência e posicionamento. A 

estrutura de um relacionamento interorganizacional considera a identidade e 

as características das empresas na rede, a estrutura da rede na qual as 

empresas estão incorporadas e o tipo e a intensidade das ligações entre as 

companhias.  

Nooteboom (2004) declara que a governança da rede compreende, 

essencialmente, a análise e tratamento de riscos na gestão do 

relacionamento interorganizacional. O conceito de processo de formação de 

redes coincide com Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2003) que afirmam que 

o ciclo de vida da empresa virtual e da sua infraestrutura compreendem o 

monitoramento e a evolução de um relacionamento interorganizacional.  

Nooteboom (2004) sistematiza o processo de fomração da rede em 

quatro fases: início do relacionamento interorganizacional, que está baseado 

em controle do posicionamento, lucro, força e flexibilidade; gestão do 



    37  

relacionamento interorganizacional baseado na previsibilidade e no tempo de 

resposta; adaptação pela qual passa, em seguida, o processo, onde os 

contratos são menos detalhados e o nível de confiança é maior; e a 

dissolução do relacionamento interorganizacional.  

Para Nohria (1992) e Waarden (1992) os critérios de uma tipologia de 

redes estão baseados nos mecanismos de coordenação, no grau de 

centralização da rede e no grau de formalização da rede. Seguindo esse 

raciocínio, Grandori e Soda (1995) classificam as redes como sociais, 

burocráticas e proprietárias. 

Grandori e Soda (1995) afirmam que as redes sociais se caracterizam 

pela informalidade, ou seja, não há existência de um contrato formal. Já nas 

redes burocráticas é imprescindível uma formalização via contrato para 

regular fluxos de fornecimento de produtos e/ou serviços. As redes 

proprietárias possuem a característica de acordos firmados entre os 

acionistas da organização relativos aos direitos de propriedade. 

Como conseqüência do estudo anterior, Sacomano Neto e Truzzi (2004) 

identificam duas configurações de redes: redes como forma de governança e 

redes como forma de análise.  

As redes como forma de governança para Podonly e Page (1998) e 

Bititci et al (2007) são as relações entre os atores econômicos que entram em 

ação, isto é, um gênero organizacional, sem hierarquia nem mercado, uma 

alternativa ao mercado e à verticalização. Já nas redes, sob uma forma 

analítica, para Sacomano Neto e Truzzi (2004) o estudo que se faz é dirigido 

para as relações internas ou externas à organização. 

Um ponto a ser destacado é a caracterização morfológica sugerida por 

Britto (2002), na qual definem-se os elementos morfológicos de uma rede por 

nós, posições, ligações e fluxos. Os nós representam agentes, objetos ou, até 

mesmo, eventos processuais em uma rede. As posições identificam o papel 

dos nós na divisão do trabalho ou das atividades. As ligações mostram a 

intensidade do relacionamento com o qual os atores estão conectados. Por 

fim, os fluxos, que por meio das ligações, podem ser recursos tangíveis como 

matérias-primas ou intangíveis como dados e informações. 
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2.1.3 Ciclo de vida de redes 

As redes, após consolidadas em um negócio e na visão dos 

participantes, podem, conforme Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2003), 

receber uma vertente de análise orientada pelo conceito universal de projeto: 

o ciclo de vida nas organizações virtuais. Ele favorece, mediante o processo 

de formação da rede, um ambiente propício à colaboração. As organizações 

virutais acontecem, segundo Heinl et al (1999), Harbilas et al (2002), 

Schlenoff et al (2000) e Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2003), Camarinha-

Matos e Afsarmanesh (2009) e Sari et al (2006), para atender às 

necessidades e à demanda de mercado.  

Esse processo está estruturado mediante aquelas empresas que se 

propõem a trabalhar em redes colaborativas. Assim, a estrutura, para 

Wasserman (1994), Powel, Koput e Smith-Doer (1996), Stuart (1998) e 

Nooteboom (2004), é composta por agentes com maior ou menor influência 

na rede, sendo imprescindível a presença de um moderador. As 

características básicas de um moderador de rede dinâmica são: 

imparcialidade; incorruptibilidade; orientação a resultados; capacidade de 

desembaraçar relações; diminuir tempo e custos de transação; ter foco 

estratégico; visar à eficiência do relacionamento. 

Faz-se necessário o conhecimento das fases do ciclo de vida de redes 

para se determinar o grau de controle a se empenhar no relacionamento, 

como sugere Nooteboom (2004). Para Camarinha-Matos e Afsarmanesh 

(2003) e Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2009) as organizações virtuais 

são uma espécie de mecanismos para geração e formação de redes. As 

principais etapas do ciclo de vida são: a criação da rede, a entrada da rede 

em operação, um desenvolvimento evolutivo e por fim dissolução da rede. 

A criação está relacionada à configuração e ao estabelecimento das 

atividades, dos trâmites legais e dos procedimentos em geral. A operação 

concretiza e controla os processos de negócio a fim de atingir os objetivos 

estabelecidos na fase de criação da rede. O desenvolvimento, também 

conhecido como evolução, verifica a necessidade de troca ou acréscimo de 

parceiros e faz a revisão de metas. Uma vez que as metas acordadas estejam 
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satisfeitas e atingidas, o projeto, por assim dizer, encerra-se e a fase de 

dissolução acontece na organização virtual ou na rede colaborativa. 

 

2.1.4 Transferência tecnológica e geração de conhecimento em 

redes 

 

A transferência de conhecimento é considerada pelos principais autores 

sobre o assunto, o item de relevância em redes. Em redes de cooperação a 

transferência de conhecimento já faz parte dos impulsos para inovação. 

Esses impulsos são oriundos da prática e da aplicação de métodos para 

atividades específicas de inovação ou da troca natural do conhecimento. Isso 

é discutido por Ritter e Gemünden (2003), Soh e Roberts (2003), Swan e 

Scarbrough (2005) e Yoshimura et al (2005). Chituc et al (2008), Chituc e Nof 

(2007), Nonaka e Takeuchi (1997), Bogenrieder e Nooteboom (2003) e 

Boschma e Lambooy (2002), que consideram que o conhecimento é e será 

cada vez mais o meio para se obter vantagens competitivas mediante a 

inovação em redes. 

Ritter e Gemunden (2003) afirmam que o foco empresarial está no papel 

das relações interorganizacionais para o desenvolvimento da inovação. Para 

tanto é necessário um entrelaçamento tecnológico entre firmas e, portanto, 

um investimento em desenvolvimento de produtos e processos. E a OCDE 

(2007), Ponds et al (2010), Frenz e Gillies (2009) e Kim e Park (2009) 

complementam que o investimento no conhecimento organizacional e em 

marketing também resulta em inovação. Dessa forma, para Uzzi (1997) e 

Ahuja (2000), Kodama (2009), Narula e Santangelo (2009) e Ratinho e 

Henriques (2010), a administração do conhecimento em redes de inovação é 

tarefa crítica na obtenção de vantagens competitivas. 

Importante ressaltar as observações empíricas de Breschi e Catalini 

(2010), Cherry e Robillard (2008), Prahalad e Ramaswamy (2004), Nonaka e 

Takeuchi (1997) e Kodama (2005) que, para se obter a inovação, é preciso 

que os conhecimentos teóricos e tácitos sejam, de alguma forma, 

sistematizados mediante análise e necessidade da organização, a fim de, em 
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seguida, serem transformados em conhecimento prático, operacional e 

inovador. 

Por essa linha a pesquisa se orienta ao utilizar o processo de 

sistematização do conhecimento por intermédio de conceitos evolutivos como 

capital social gerador de práticas para inovação (OCDE, 2007). 

 

2.1.5 Sistemas produtivos dinâmicos sob a perspectiva de redes 

 

Frayret et al (2001), Jin-Hai et al (2003), Coronado, Sarhadi e Millar 

(2002) e Brown e Bessant (2003) afirmam que os sistemas produtivos estão 

cada vez mais orientados à mudança. Fischer et al (2004), Miranda et al 

(2009) e Thorgren et al (2009) afirmam que, além da dinamicidade, a 

produção tem que se antecipar às mudanças, ser dirigida a produzir em 

pequena escala e de forma modular e complementam Tsai (2009) e Wi et al 

(2009), ser necessária a existência de cooperação em rede.  

Por esse viés, produzir em um ambiente de produção ágil consiste na 

habilidade de fabricar bens e/ou serviços orientados para geração do lucro em 

ambiente de contínua e imprevisível mudança. Devor, Graves e Mills (1997), 

Nair et al (2009), Ribeiro et al (2009) e Jong e Freel (2010) destacam que 

esse será o principal modelo de competitividade para a nova geração.  

Goldman, Nagel e Preiss (1995), Cao e Dowlatshahi (2005), Goranson 

(2000) e Camarinha Matos e Afsarmanesh (2003), Emden et al (2006), Chung 

et al (2009) e Armoutis (2008) ao abordarem a cooperação em ambientes 

ágeis, concordam que as organizações virtuais são uma formação temporária 

com objetivos alinhados e que combinam as competências centrais para 

obtenção de vantagens competitivas de forma ótima para sistemas dinâmicos.  

A tecnologia da informação é considerada por Cao e Dowlatshahi 

(2005), Coronado, Sarhadi e Millar (2002) e Goranson (2000) a que facilita, 

catalisa e impulsiona um ambiente de produção ágil. A tecnologia da 

informação reduz também o tempo de produção, melhora a qualidade de 

produtos, processos, informações e reduz o controle administrativo 

hierárquico. Rycroft e Kash (2004), Kottila e Roni (2008) e Hanaki et al (2010) 

demonstram que um ambiente de produção ágil sistematizado em uma 
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organização virtual alinhado com tecnologia da informação produzem muito 

mais impactos e efeitos positivos no desempenho dos negócios do que 

quando aplicados apenas isoladamente. 

 

2.2 Inovação 

Schumpeter (1949) foi pioneiro no desenvolvimento da fundamentação 

conceitual da inovação. A visão estática de mercado abordada por Adam 

Smith, é complementada por Schumpeter que adota a concepção marxista ao 

afirmar que as inovações criam novos espaços econômicos a partir da 

exploração de novas oportunidades de negócio. Isso segue, conforme 

Fagerberg (2002), o pensamento de Marx, no qual a economia capitalista 

necessita de um mecanismo permanente de progresso técnico. Essa lei do 

movimento é a capacidade da organização realizar mudanças estruturais por 

meio das inovações.  

Como principal contribuição para a inovação, Schumpeter abordou a 

competição tecnológica entre firmas, a invenção, o empreendedorismo e a 

evolução capitalista complementar à visão marxista. Ele deixou clara a 

distinção entre invenção, inovação e difusão e era favorável à destruição 

criadora como forma das inovações acontecerem com impulsos oriundos de 

um empreendedor individual ou coletivo.  

Schumpeter  teorizou cinco visões que caracterizam a orientação à 

inovação de uma firma. A busca  de um novo bem/mercadoria que influencie 

o processo de forma inovadora. O estabelecimento de um novo método de 

produção. A busca e/ou a criação de um novo mercado. Uma nova fonte de 

suprimento. E, com dependência de concentração ou fragmentação da 

estrutura de mercado, um estabelecimento de uma nova organização 

industrial. 

No início da década de 80, após a crise do petróleo de 1979, a teoria 

clássica, para Nelson e Winter (1982), por exemplo, não explicava o que 

provocou a nova orientação da economia. Eles compartilham com 

Schumpeter o conceito da inovação por meio da competição tecnológica, 

como motor do desenvolvimento capitalista. No entanto, Nelson e Winter 

discutem a mudança econômica com paralelismo nos conceitos da biologia de 
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seleção darwinista.  Eles complementam esse raciocínio ao abordarem a 

inovação com as incertezas de resultados, que dependem de fatores 

históricos, da seleção da inovação e da difusão dela e do potencial das 

empresas maiores inovarem em razão da disponibilidade de recursos que 

promovem assim, a imitação, ou a adaptação da inovação, de rotinas 

existentes, como defendido pelos autores. 

Outro complemento à teoria de Schumpeter é dado por estudiosos da 

universidade de Sussex do Reino Unido, especificamente da Unidade de 

Pesquisa em Ciência Política (Science Policy Research Unit - SPRU). Os 

autores Perez (1983), Dosi (1988) e principalmente Freeman (1995) têm uma 

visão mais voltada à tecnologia e às atividades a ela ligadas como fatores 

preponderantes à inovação.  

Perez (1983) explica os ciclos de vida dos sistemas tecnológicos, seus 

paradigmas e o relacionamento das tecnologias no plano sócio-econômico. A 

autora descreve o que influencia as tecnologias no desenvolvimento das 

populações, quais os fatores que estas tecnologias levam em conta para 

serem aprimoradas e o impacto delas na sociedade e no desenvolvimento 

dos países. Ela estabelece ainda um paralelo entre o desenvolvimento da 

indústria automotiva com a indústria de microeletrônica ao apresentar as 

características desta última em relação às novas tecnologias e quais são as 

taxas de oportunidades no desenvolvimento estratégico. Perez (1983) mostra 

que os processos e produtos foram forçados a serem mudados com o 

advento da microeletrônica, o que possibilitou a criação de novos mercados e 

empresas para participarem dessa oportunidade tecno-econômica. 

Dosi (1988), inspirado no trabalho de Thomas Kuhn que abordava as 

revoluções científicas na década de 60, teorizou como acontecem os 

paradigmas tecnológicos e suas respectivas trajetórias com os impactos que 

as mudanças técnicas ocasionam. Dosi (1982) discute a característica da 

economia possuir a mudança técnica. E, se pauta pelas trajetórias 

tecnológicas que, quando bem definidas, são classificadas por ele de 

mudanças técnicas contínuas. As descontínuas estão relacionadas ao 

surgimento e a eclosão emergente de novos paradigmas tecnológicos. 

Dosi (1982) discute também a demanda puxada versus a tecnologia 

empurrada.  
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A demanda puxada está atrelada ao mercado e suas nuances. Como se 

as variações de perfil no consumo de mercado determinassem o rumo 

tecnológico das inovações. A tecnologia empurrada está associada à 

mudança técnica e a inovações de ruptura com paradigmas anteriores, 

fatores econômicos e à ciência.  

Dosi (1982) aborda alguns conceitos do porquê algumas tecnologias 

emergem ao invés de outras. Isso, segundo o autor, está diretamente ligado 

aos fatores empreendedores e à maturidade do país e da organização em 

questão que, como exemplo, têm-se os sistemas nacionais de inovação e o 

quanto o vínculo da empresa está relacionado ao setor de pesquisa, reforça 

Freeman (1995).  

Outra faceta discutida por Dosi foram as irregularidades no processo de 

geração de novas tecnologias e o progresso técnico do setor em questão,  

pois, os padrões de especialização e todas as suas peculiaridades de 

eficiência e o poder de alocar inovações a um determinado setor são próprios 

de cada país ou região. Isso se deve à dimensão dos avanços tecnológicos, 

ou seja, a diferença ou o déficit tecnológico dependem da agilidade de difusão 

e de implantação do setor específico aliada à eficiência e à autonomia dada 

por políticas governamentais de inovação àquele setor. 

Freeman (1995), por sua vez, reforça as afirmações schumpeterianas 

com relação ao papel dos empreendedores na economia de inovações. Os 

empreendedores discutem e acrescentam, além do Estado como 

empreendedor, outras modernas instituições como impulsionadoras das 

inovações. 

São considerados sistemas nacionais de inovações por Freeman (1995): 

as áreas ligadas à Educação, que promovem e disseminam em escolas a 

cultura de inovações de diversas maneiras; o relacionamento entre indústrias, 

que pode ser formalizado e possuir programas de trocas de conhecimento, de 

aprendizado, de negociações dentre outros; a quantidade de instituições 

técnicas e científicas públicas ou privadas que, obviamente pelo caráter 

tecnológico estão diretamente envolvidas com inovações; as tradições 

culturais, que também podem direcionar o rumo das inovações de um país, 

por exemplo, se faz parte da cultura de um país ser exportador de matéria-

prima fica mais difícil implantar sistemas que promovam as inovações; e as 
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políticas governamentais que assim como para Schumpeter (1942), também 

para Freeman (1995) exercem o maior poder de influências sobre os outros 

sistemas nacionais, pois, obviamente com incentivos do Estado, políticas 

tributárias, isenções e outros programas, os restantes dos sistemas são 

diretamente beneficiados. Com essa classificação básica sugerida por 

Freeman (1995) é possível visualizar como todos esse fatores e sistemas 

nacionais de inovação influenciam na capacidade de inovação de um país. 

Autores contemporâneos como Druehl e Porteus (2010), Micheli e 

Manzoni (2010), Sebora et al (2010), Talke et al (2010), confirmam as bases 

da inovação em aplicações específicas, no entanto, retificam que a 

importância da inovação está em considerá-la um aspecto da estratégia de 

negócios. Bianchi et al (2010), Melnyk et al (2010) e Menguc e Auh (2010) 

corroboram que a finalidade última das organizações é, por intermédio da 

inovação, a obtenção de vantagens competitivas para a manutenção e/ou 

aumento do lucro. Barge-Gil (2010), Canet-Giner et al (2010), Darnall et al 

(2010) consideram que a inovação propicia desempenho ou pelo crescimento 

da demanda ou pela redução dos custos operacionais. 

Por intermédio do Manual de Oslo, a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE (2007) sistematizou as diretrizes para 

coleta e interpretação dos dados sobre inovação e afirma que a invenção, a 

ideia, a pesquisa e o desenvolvimento são um dos primeiros passos a se dar 

para se obter uma inovação. Para a OCDE (2007) a inovação necessita dos 

passos científicos, técnicos, comerciais e financeiros para produzir, criar e 

comercializar produtos, serviços, processos e/ou equipamentos novos ou 

incrementados. 

Uma inovação assim, efetiva-se quando uma transação comercial 

oriunda de um novo produto, serviço, processo ou equipamento se realiza. 

Logo, pode-se afirmar que inovar é desenvolver ou melhorar novos produtos, 

processos, serviços ou equipamentos através das fases enunciadas por 

Kotler e Armstrong (2003). São elas: gerar ideias; selecionar ideias; 

desenvolver conceito; criar estratégia de marketing; estratégia de negócio; 

desenvolver ou melhorar produto, serviço, processo ou equipamento; 

comercializar a inovação. Deste modo, o Manual de Oslo – OCDE (2007), 



    45  

classifica a inovação em quatro gêneros: a de produto, a de processo, a 

organizacional e a de marketing. 

Tigre (2006) conclui, mediante o contexto da organização que, uma vez 

consolidados os conceitos de inovação, é necessária a adoção de uma 

estratégia de inovação. Isso significa que uma gestão de inovação precisa 

considerar e rever constantemente, mediante uma freqüência inicialmente 

adotada e depois percebida, a estratégia conforme as restrições 

condicionantes internas e externas à empresa forem variando.  

Segundo a classificação dada por Tigre (2006), há para a gestão da 

inovação as seguintes estratégias: a ofensiva, onde os riscos e os benefícios 

são altos e requerem da empresa que a adota alta capacitação técnica 

criativa e de investimento; a defensiva, que basicamente aguarda os pioneiros 

inovarem, aprende com os erros deles e depois implanta a inovação tentando 

tomar-lhes posteriormente a liderança; a imitativa, similar à defensiva, no 

entanto sem a pretensão de tomar a liderança, mas apenas participar do 

mercado; a dependente, que geralmente possui uma relação meramente 

operacional, onde a empresa não possui conhecimento e participa de uma 

rede de forma a executar as inovações propostas e/ou impostas por outras 

companhias; a tradicional, que se resume a mercados quase estáticos, porém 

com grande movimentação e alta sensibilidade a preços, o que impele a 

organização a investir em grandes inovações. 

 

2.3 Coordenação dos processos de produção 

A coordenação dos processos de produção é tema para gerentes de 

níveis decisórios táticos das organizações. Para Landesmann e Scazzieri 

(1996) a preocupação está em explorar as implicações das práticas decisórias 

neste âmbito de tomadores de decisão. Isso fez com que os autores 

expusessem uma representação para os padrões da coordenação do 

processo de produção. A pesquisa considera os padrões de coordenação 

existentes nos três níveis de análise do processo produtivo. São eles as 

tarefas, os agentes e os materiais em processo.  

De uma análise que parte da visão macro-microeconômica, 

Landesmann e Scazzieri (1996) mostram que tais padrões de coordenação se 
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atrelam à alguma mudança econômica estrutural existente em subsistemas 

dinâmicos. Isso significa que os padrões de coordenação se rearranjam 

conforme as mudanças tecnológicas que estão associadas às mudanças de 

nível, de classe social e de classe econômica, influenciando diretamente a 

estrutura da demanda e, assim, a estrutura organizacional interna do 

processo de produção.  Então, as mudanças organizacionais e tecnológicas 

claramente redefinem o arranjo das tarefas, das capacidades e da compra de 

materiais.  

Por esse ponto de vista, para Pasinetti (2003), Gershunyi e Robinson 

(1988), Georgescu-Roegen (1990) e Landesmann e Scazzieri (1996), a 

coordenação do processo produtivo tem de estar sincronizada à dinâmica 

econômica, para diminuir os impactos das mudanças de nível e da estrutura 

da demanda, porque a não sincronização subutiliza recursos da rede e ou 

organização produtiva. Por essa necessidade de sincronismo, promovida por 

impulsos inovativos, externos ou internos que, de alguma forma, geram 

impacto na rede, a ligação conceitual da coordenação do processo de 

produção com a inovação e com as vertentes de redes se faz premente e se 

justifica. 

Em uma análise um pouco mais aprofundada, Landesmann e Scazzieri 

(1996) decompõem os níveis de análise, as tarefas, os agentes e os materiais 

em processo e abstraem uma representação genérica para cada um deles: as 

tarefas possuem relação de vizinhança dada por kj TTN ,  onde “j” e “k”  

estabelecem o nível de dependência entre elas; os agentes, que podem ser 

de todo o gênero de recurso empreendido no processo, são representados 

pela matriz de capacidade kcCC , onde “k” é a linha que especifica a base 

dos elementos de entrada e “c” é a coluna da matriz que representa qual o 

tipo de capacidade estabelecida pelo processo; já os materiais em processo 

são também modelados por uma relação de vizinhança dada por 

ammN jkij , , onde “i, j e k” exprimem a seqüência de transformação 

produtiva e, “a” é o dado intervalo de tempo para a relação entre “i”, “j” e “k”. 

A associação tecnológica pela prisma da coordenação dos processos de 

produção é corroborada por Zangoueinezhad e Moshabaki (2009). Os autores 

afirmam a importância do investimento do capital estrutural que é influenciado 



    47  

pela inteligência competitiva que detectada na operação cotidiana com 

análise de dados do planejamento de controle da produção, por exemplo. 

Askin e Krishnan (2009) comprovam, em um problema específico de estoque, 

essa análise ao estudarem um processo de produção puxada e concluem 

com solução ótima com modelo analítico oriundo de conhecimento 

transbordado intraempresa. Para Azaron  et al (2009), Baumol (2004, 2005 e 

2008), Bennett (2009), Borges et al (2009) e Boulaksil e Fransoo (2009) a 

coordenação do processo de  produção possui um papel cada vez mais 

decisivo devido ao volume de inovações que podem ser intra ou extra 

organização.  

Confirmam a sistematização de Landesmann e Scazzieri (1996) os 

autores Taskin e Unal (2009), Erickson e Rothberg (2009), Jeang e Chung 

(2009), ao afirmarem que o planejamento do nível tático é deficiente e carece 

de definições das barreiras decisórias. Isso obviamente causa impacto no 

desempenho da empresa até para a implantação de iniciativas de inovação.  

Para Mulvey et al (2009), Nascimento et al (2009), a confiança e a 

robustez da operação depende da implementação da estratégia definida pela 

alta administração. Quando a estratégia vem orientada por diretrizes 

inovativas, os autores ressaltam a importância de sistemas de informação 

para apoiar decisões para o nível tático e que executem a função de conexão 

entre as camadas estratégicas e operacionais da companhia. Rapp (2009), 

Silva (2009), Sung e Maravelias (2009), Verlinden et al (2009), Wang e Li 

(2009), Wee e Wu (2009), Zhao et al (2009) e Zhen et al (2009) comprovam 

com sistemas específicos para resolução de problemas pontuais que, no 

entanto, conseguem realizar essa ligação entre as camadas decisórias da 

companhia. 

Pasinetti (1959, 1966, 1978, 2003 e 2005) evidencia a existência do 

aumento das margens de lucro ligado diretamente à condução da 

coordenação dos processos de produção. Isso se aplica em duas vias 

econômicas, a via da demanda e a via das inovações intraorganização. As 

inovações podem ser em produto ou em processo e, com menor freqüência, 

contudo de modo crescente, as inovações que influenciam a coordenação 

dos processos de produção também podem ser organizacionais ou em 

marketing (OECD, 2007). 
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2.4 Função Produção 

Pela declaração da hipótese de pesquisa com o propósito de encontrar e 

de agrupar variáveis que possam representar de forma legítima o processo de 

produção por um viés analítico, o trabalho utiliza conceitos da microeconomia 

que por intermédio da descrição da firma estrutura a função produção. Para 

Mansfield et al (2002) e Pindyck e Rubinfeld (2006), as diversas combinações 

entre mão-de-obra, matérias-primas e investimento de capital para finalidades 

produtivas sugerem uma relação. Para esses autores, a função produção 

descreve o relacionamento entre os insumos do processo produtivo e o seu 

produto resultante. Isso é a generalização padronizada do volume de 

produção que foi gerado pela combinação de insumos específicos. 

Na microeconomia, para avaliar a produção há a necessidade do 

estabelecimento da análise em uma unidade produtiva de bens, produtos e/ou 

serviços com o objetivo de maximizar resultados referentes ao lucro e à 

produção. Essa unidade produtiva manipula bens, produtos e/ou serviços, 

para transformá-los em um processo de produção que na teoria da produção 

são classificados como fatores de produção. A produção é a transformação 

desses fatores que resultam em outros bens, produtos e/ou serviços. O 

processo de produção é o conjunto de técnicas combinadas, que quando 

aplicadas aos fatores de produção resultam em bens, produtos e/ou serviços.  

Constatando assim, como consequência, na necessidade de mensuração da 

eficiência produtiva, na utilização de uma dada tecnologia viável aplicada aos 

fatores de produção que se dispõe para a produção de bens e/ou serviços 

desejados, como afirma Farrel (1957). Por fim, a função produção deve 

representar a quantidade máxima que se pode obter de bens, produtos e/ou 

serviços em relação aos fatores de produção e a quantidade deles 

empregados na produção combinados em uma tecnologia existente e viável à 

fabricação de bens e/ou serviços (FERGUSON, 1994 e ALBUQUERQUE, 

1986).    

Uma representação sugerida por Pindyck e Rubinfeld (2006) é se dado 

um volume “q”, um trabalho “L” e um capital “K”, tem-se a expressão 

associada “q = F(K,L)”. A expressão mostra a dependência entre a 

quantidade de produto, o volume “q”, com a quantidade dos insumos trabalho 
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“L”e capital “K” (PINDYCK e RUBINFELD, 2006). Diante desse conceito de 

que a função produção indica o máximo de produtos e/ou seviços que podem 

ser obtidos com a combinação dos fatores de produção por um determinado 

processo de produção, uma representação largamente utilizada é dada pela 

expressão “q = f (x1,x2, ..., xn)”, onde “q = quantidade máxima produzida 

produtos e/ou serviços” e “x1,x2, ..., xn = as quantidades utilizadas dos 

diferentes fatores de produção e aplicados na produção” (FERGUSON, 1994 

e ALBUQUERQUE, 1986). 

As variações e combinações que resultam na função produção, para 

Antony (2009), podem ser estabelecidas mediante a necessidade da 

empresa. Importante ressaltar que essa é, para Hermenlingmeier (2010), que 

estuda a competição entre empresas, uma forma universal de avaliação do 

desempenho organizacional para os processos decisórios. 

A função produção auxilia, quando estruturada, nas decisões 

relacionadas à produção no momento das análises de equilíbrio. As decisões 

contemplam os ajustes de insumos, as quantidades de trabalho e de capital a 

serem aplicados, as restrições orçamentárias, os planejamentos, os 

investimentos dentre outras que podem estar inseridas nos contextos de curto 

ou de longo prazo (PINDYCK e RUBINFELD, 2006).  

Para Mansfield et al (2002), as análises para o curto prazo representam 

o período no qual as quantidades de um ou mais fatores de produção não 

permitem ser modificados. As análises para longo prazo permitem tempo 

suficiente para variação em todos os insumos de produção. Há também de se 

considerar os insumos fixos que são aqueles que não podem sofrer variações 

no processo produtivo. (MANSFIELD et al, 2002). Vale ressaltar que a 

transformação de insumos ou fatores de produção pelas empresas compõem 

o processo de produção necessário para chegar à conclusão do produto 

(PINDYCK e RUBINFELD, 2006). 

 

 

 



    50  

2.5 Inteligência de Negócios e Sistemas Integrados de Gestão 

Essa seção se dedica a elucidar o que é um sistema de Bussiness 

Intelligence (BI) e a relação entre os sistemas integrados de gestão 

organizacional, também conhecidos como Enterprise Resource Planning 

(ERP).  

Ressalta-se aí uma oportunidade de aplicar um método com os 

conceitos que, embasados por um viés científico, podem gerar resultados no 

mínimo similares ou melhores do que os BIs, com menor complexidade de 

implantação com ganhos em tempo e em qualidade. Há uma crítica elaborada 

pelo trabalho, devido ao desconhecimento por parte de quem decide, quanto 

ao uso indiscriminado de ferramentas de análise nos níveis táticos-decisórios 

sem critérios de geração de conhecimento. Isso é devidamente abordado ao 

longo da pesquisa e destacado na conclusão dela. 

Para Olsak e Ziemba (2007), antes da existência de um sistema 

Business Intelligence é necessária a instauração de um ERP como 

conseqüência de um ambiente integrado. As autoras afirmam também que a 

evolução positiva mais comumente encontrada em organizações e/ou redes 

produtivas são, em primeiro lugar, os sistemas legados, de modo isolado em 

funcionamento; depois os sistemas integrados de gestão, os ERPs; com 

tentativas de aglutinar o conhecimento por intermédio de gerações e 

implantações pontuais de sistemas de apoio à decisão com um foco gerencial 

estratégico-tático em painéis Executive Information Systems (EIS).  

Vale observar que um ERP quando implantado por completo pode gerir 

uma rede ou empresa em todas as funções básicas: recursos humanos, 

finanças e controladoria, vendas e distribuição, materiais, produção e 

manufatura, planejamento, qualidade, projetos e manutenção (Davenport, 

1998).  

Após todos esses passos opcionalmente acontece a fase de aquisição e 

implantação de um sistema Business Intelligence com os conceitos de data 

mining (DM), de online analytical processing (OLAPs) que são intervenções 

sistematizadas em datawarehouse (DW) (Olsak e Ziemba, 2007). 

Olsak e Ziemba (2007) mostram que essa fase requer altos índices de 

comprometimento dos envolvidos, alto conhecimento técnico processual da 
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rede e/ou organização produtiva, alinhamento estratégico da equipe além de 

usuários de tecnologia de informação em níveis avançados nos times. Isso 

faz das implantações processos longos e difíceis que descreditam a solução 

diante da área usuária da companhia (Bui, 2000). 

Um dos apelos comerciais de venda das ferramentas de BI é o número 

de funcionalidades que as empresas fornecedoras da solução oferecem. E, 

também a forma equivocada de como as divulgam (Hsu, 2004).  

Portanto, a pesquisa analisa a necessidade de, além de usuários 

avançados para utilizarem as ferramentas de Business IntelIigence, elas 

requererem também a presença de um especialista por perto. Na maioria dos 

casos, esse mesmo especialista, quando demandado pelos níveis táticos, 

para geração de relatórios de análises baseadas em uma combinação dos 

dados de forma intuitivo-administrativa do tomador de decisões, tem de 

descartar a informação, porque não possui sentido para quem decide. Isso 

torna a prática de utilização desse software algo muito nobre, pois, um 

especialista ocupa cargos táticos-gerenciais e isso causa uma espécie de 

retrocesso devido ao número de tarefas operacionais exigidas para o sucesso 

da solução de um sistema Business Intelligence. O número de variáveis para 

empresas de médio-porte é da ordem de grandeza de cem (100) unidades. As 

implantações em empresas de grande porte possuem entradas de dados a 

serem controladas de inicialmente de quatrocentas (400) variáveis para 

passarem por processo de combinações desenfreadas. 

 

2.6 Inteligência Artificial: Computação Evolutiva 

Para aplicação e utilização de um agente inteligente evolutivo que esteja 

habilitado a apoiar e a comprovar a hipótese do método de análise elaborado 

pela pesquisa, essa seção aborda os conceitos principais e as bases de uma 

ramificação da Inteligência Artificial que é a Computação Evolutiva na seção 

2.6.1. A seção 2.6.2 explica a técnica DAMICORE que é um minerador 

inteligente de dados com características de análise e de conceitos de redes 

que se adequam à necessidade da pesquisa. O Apêndice A descreve 

exemplos de aplicações em problemas de engenharia com a utilização de 

Inteligência Artificial como suporte à resolução deles.  
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2.6.1 Computação evolutiva 

Uma sub-área da Inteligência Artificial (IA), a Computação Evolutiva 

(CE), aliada aos conceitos de inovação aplicados à coordenação dos 

processos de produção, sob a ótica de redes, preenche as deficiências 

encontradas pela pesquisa. Tal fato é comprovado ao enumerar as 

características das técnicas de Computação Evolutiva e as respectivas 

aplicações enunciadas pelos principais autores referência no assunto. Isso vai 

ao encontro da lacuna detectada pela pesquisa.  

Importante ressaltar que a pesquisa não otimiza os algoritmos evolutivos 

e não cria técnicas computacionais com estudos direcionados à pesquisa per 

si da ciência da computação. A pesquisa mostra que é suficiente a aplicação 

de técnicas evolutivas computacionais existentes já estabelecidas em 

problemas não satisfeitos para a Engenharia de Produção na coordenação 

dos processos de produção e devido à natureza complexa do problema que 

requer tratamento dinâmico e flexível na análise de seus dados. 

Back et al (1997) afirma que os algoritmos evolutivos não devem ser 

como um software comercial, que apenas se compra, instala-se e utiliza-se 

dentro das limitações oferecidas e conhecidas. A Computação Evolutiva, pelo 

contrário, é um conjunto de técnicas a serem adaptadas ao contexto da 

aplicação.  

Assim, ao se fazer um paralelo com a biologia, as estruturas 

computacionais evolutivas normalmente recebem como valores de entrada 

uma população de genótipos mais uma função para adequar os indivíduos da 

referida população. As descrições das características dos indivíduos são 

colocadas em listas ordenadas aludidas ao cromossomo. Este terá seu gene 

e alelo equivalente identificados por uma árvore de atributos ou algo similar 

(FOGEL, 1999).   

Back et al (1997) cita inúmeras motivações e aplicações para as 

técnicas de Computação Evolutiva. Contudo, dentre todas as motivações está 

a possibilidade de utilização das técnicas adaptativas para ambientes não-

estacionários. Caso em que se encontra o paradigma de análise da 

coordenação do processo de produção. 
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O exemplo tradicional de algoritmo evolutivo da literatura se adequa ao 

problema da pesquisa. Back (1997) descreve variáveis “t” em função de “P” 

por exemplo. Onde “t” é a geração que será incrementada de indivíduos ou 

soluções candidatas e “P” é a população. O procedimento essencial de um 

programa evolutivo possui basicamente os passos que seguem: cria-se, 

aleatoriamente ou segundo critérios teóricos, uma geração “t” de indivíduos 

ou um conjunto de soluções que possam vir a ser selecionadas. Essa geração 

“t” é carregada para dentro de uma população para em seguida ser avaliada 

em seu comportamento mediante uma função de adequação. Define-se um 

critério de parada para os números de iterações do algoritmo. Incrementa-se 

o contador de gerações, seleciona-se uma fatia da população, altera-se essa 

população e, a seguir esta é avaliada com a aplicação de uma adequação de 

função (BACK et al, 1997). 

O algoritmo evolutivo, em suas iterações, lança mão de subterfúgios 

biológicos, como os operadores genéticos de mutação e posteriormente, 

crossover, que é para a geração de novas soluções-candidatas, ou de 

indivíduos que venham a satisfazer um critério de adaptação. As 

possibilidades de combinações são grandes e podem ser feitas 

criteriosamente buscando um equilíbrio entre otimização e adaptação 

(MICHALEWICZ,1994). Com mais exemplos do aporte e aplicações teóricas 

utilizadas pela pesquisa o Apêndice A complementa essa seção. 

 

2.6.2 Nova abordagem para formação e identificação de clusters 

 

Pelas características supracitadas na seção anterior 2.6.1, a pesquisa 

busca na fronteira do conhecimento técnicas de Inteligência Artificial que 

tratam o conhecimento de redes e o interpretam mediante o rótulo estruturado 

de um arcabouço teórico.  

A técnica utilizada é um minerador de dados inteligente conhecida como 

DAMICORE – data mining of code repositories e, assim como a pesquisa, é 

também uma inovação de arquitetura ao gerar conhecimento inovador a partir 

de outrem estabelecidos. É a combinação de algoritmos bem sucedidos em 

outras áreas da Ciência. O DAMICORE da Teoria da Informação lança mão 
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do Normalized Compression Distance (NCD). Da filogenética lança mão do 

Neighbor Joining (NJ) e de redes complexas lança mão do Fast Newman (FN) 

(SANCHES, CARDOSO E DELBEM, 2011). 

Cilibrasi e Vitanyi (2005), na Teoria da Informação, descrevem o 

Normalized Compression Distance (NCD), uma técnica de compressão de 

dados que pode ser aplicada em diferentes tipos e conjunto de dados. Essa 

métrica detecta relações entre conjunto de dados mesmo sem orientação e 

sem identicação das características. Pelo fato do NCD utilizar uma técnica 

inviável computacionalmente os autores aplicam a complexidade Kolmogorov, 

que propõe tempos de processamento aceitáveis em sua utilização (LI e 

VITANYI, 1997). O conceito do NCD é, assim, apontar as diferenças entre, 

por exemplo, duas entidades analisadas e encontrar as similaridades entre 

elas para, então, comprimi-las em apenas uma entidade. 

Para investigar o relacionamento entre as espécies ou objetos há uma 

área da Biologia que é a filogenética. A representação desses 

relacionamentos se dá por intermédio de árvores ou de redes filogenéticas 

que estruturam dados a serem analisados que permitem sua estruturação 

devido a peculiaridades detectadas mediante critérios pré-estabelecidos ou 

encontrados pós-análise do conjunto (FELSENSTEIN, 2003). O método 

Neighbor Joining (NJ) é confiável na elaboração de filogenias e não depende 

de conhecimento prévio do domínio do problema. O NJ necessita de uma 

matriz para definir e calcular a distância entre os objetos. Assim, exibe como 

resultados uma árvore de relacionamentos entre os objetos, após, identificar 

as similaridades hierárquicas entre eles. 

O último princípio, base da técnica DAMICORE, é o algoritmo Fast 

Newman (FN) da área de redes complexas. Dada uma árvore ou rede 

filogenética há a necessidade de verificar os clãs existentes. Isso é para 

evidenciar quais ancestrais em comum coexistem nos nós da rede 

filogenética. O conceito é descobrir o grau de dependência entre os objetos e 

formar sub-nós para que, ao se sobressaírem, recebam a atenção em uma 

análise mais criteriosa que passara despercebida anteriormente, sem o 

tratamento dessa verificação de homologia entre os nós (NEWMAN, 2010). 

Assim, a evidência que habilita o uso da técnica FN pela pesquisa é o fato de 

se trabalhar apoiados por modelos de referência em redes com conceitos de 
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filogenia embutidos para encontrar e identificar clusters mesmo em larga 

escala. Os modelos contém o rótulo mínimo incial para nortear a mineração 

dos dados confirmando ou refutando um conceito declarado. 

Em suma, a técnica DAMICORE reúne eficientemente três outras 

técnicas. Aplica o NCD para o cálculo da distância, para o agrupamento e 

para a compressão dos objetos analisados. O NJ constrói uma rede 

filogenética e o FN identifica e forma os clusters das comunidades em rede. 

Dessa forma o DAMICORE está apto a tratar e a trabalhar com qualquer 

gênero de dados (SANCHES, CARDOSO E DELBEM, 2011). 

As características reunidas de trabalhar dados sob orientação teórica, de 

possuir a habilidade de redes na formação e identificação de clusters, devido 

ao grau de dependência entre os nós, elegem a técnica DAMICORE como a 

ferramenta adequada ao problema da pesquisa. 
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3 Método de pesquisa 

 

Esse capítulo aborda conceitualmente o método de pesquisa na seção 

3.1, é complementado pela metodologia de modelagem o EKD na seção 3.2 e 

contém a orientação e o relacionamento dos modelos do EKD na seção 3.3. 

 

3.1 Fundamentação método de pesquisa 

 

O autor referência para projetos de estudo de caso utilizado na pesquisa 

é Yin (2005). Esse gênero de pesquisa, classifica Yin (2005)  como orientação 

qualitativa a quantitativa devido à estruturação e à fudamentação teórica. 

Para essa classificação, Yin (2005) sugere um projeto de estudo de caso 

múltiplo, com a lógica da replicação literal e da replicação teórica. Yin (2005) 

explica que a replicação literal serve para prever resultados semelhantes. Já a 

replicação teórica produz resultados contrastantes. No entanto, apenas por 

razões previsíveis, explicadas anteriormente pela estrutura da pesquisa, essa 

lógica da replicação permite ricas formulações teóricas em ciência 

experimental como fator compensador aos possíveis resultados que 

contrastariam durante a replicação. 

Wainer (2007) orienta o pesquisador a avaliar e a validar a pesquisa 

mediante aderência de uma proposta processual. Ele elucida e também 

orienta a classificar o gênero de pesquisa a ser adotado, pois, para o autor o 

conhecimento é obtido por intermédio das metodologias de pesquisas como a 

analítica, a qualitativa, a quantitativa e a bibliográfica.  

Para Waslawick (2009), os estilos de pesquisa são variáveis, não há um 

estilo consolidado. O autor mostra a importância de se apresentar um produto 

e colocá-lo à prova. Waslawick reforça que estudos de caso sem replicações 

empíricas e independentes entre si não avaliam cientificamente o resultado da 

pesquisa.  Ele classifica também esse gênero de trabalho como exploratório 

que pode vir a exigir argumentação após estudo de caso. O método de 

pesquisa é o planejamento técnico-teórico para garantir a reprodutibilidade da 

pesquisa. Wainer (2007) afirma que em Ciência, o método assegura o 
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direcionamento do trabalho e recomenda um ciente e controlado 

distanciamento do pesquisador para possibilitar provar ou refutar uma 

hipótese. 

O projeto do estudo de caso é composto pelo levantamento das redes 

de empresas a serem analisadas, para em seguida mapear a necessidade do 

processo padrão,  que leva ao direcionamento da coordenação dos processos 

de produção.  

No planejamento do estudo de caso há a previsão de um projeto piloto 

para calibração do método, para facilitar a prospecção e a replicação do 

experimento para outras redes. O projeto piloto na fase de calibração dos 

dados propicia, em um primeiro momento, uma análise conclusiva para 

fortalecer a replicação com o devido distanciamento científico do pesquisador, 

demonstrado por Yin (2005). Assim, há o planejamento de se fazer o 

mapeamento de variáveis que representem o processo de análise da 

coordernação do processo de produção independentemente da rede a ser 

avaliada. No processo de modelagem os nós e os fluxos processuais como 

também as suas ligações serão desenhadas (BRITTO, 2002). 

O método de pesquisa pode, assim, fazer a intersecção dos dados da 

revisão literária, do estudo de caso e da análise dos resultados que, juntos, 

permitem o estabelecimento do método de análise para a coordenação dos 

processos de produção sob a ótica de redes colaborativas apoiado por agente 

inteligente evolutivo. 

 Uma forma de validar e avaliar é atrelar o método a indicadores de 

desempenho que são elaborados para medir as variações de custo, de prazo 

e de qualidade. Os indicadores, destaca Yin (2005), permitem comparações 

com o método tradicional ausente de arcabouço teórico e modelado apenas 

mediante a necessidade pontual. Outra forma de avaliação indicada por 

Wainer (2007), é a utilização de dados sintéticos oriundos de simulações e 

até mesmo de dados históricos. Esses dados históricos permitiriam a 

comparação do comportamento mediante exposição à situações reais.  

Importante ressaltar que complementa o método de pesquisa a 

utilização da metodologia de modelagem, o Enterprise Knowledge 

Development  - EKD. Para Chalmeta et al (2001), que compara metodologias 

de modelagem, salienta que a técnica de possuir de forma bem evidente e 
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clara, o processo de diagnosticar, de eleger e de priorizar a mudança e de se 

projetar um estado desejado, é o que deve ter relevância. E, com esses 

quesitos, o EKD, como metodologia de modelagem, contribui com o método 

de pesquisa nas modelagens e é uma importante ferramenta de apoio para 

geração de arquiteturas de referência. O EKD é descrito a seguir. 

 

3.2 Metodologia Enterprise Knowledge Development - EKD 

 

Devido à utilização pela pesquisa das técnicas da metodologia de 

modelagem Enterprise Knowledge Development – EKD, nesta seção são 

descritas a abordagem do EKD e as respectivas interações para detecção do 

modelo de negócios de uma organização, de uma rede e/ou de um fluxo 

processual de negócios. 

Rumbaugh et al (1991), Marca e McGowan (1993) e Stoddard e 

Javerpaa (1995) afirmam que, com o surgimento de ambientes dinâmicos de 

produção e competitividade, é importante ter os processos de negócio da 

organização formalizados mediante acordo consensual entre as áreas 

afetadas. A formalização se dá por meio de modelos que devem permitir a 

avaliação rápida dos impactos das necessidades de mudanças, de 

flexibilizações em planta e de reorientações dos rumos do negócio. O EKD é 

uma metodologia com abordagem sistemática e com aplicação direta dos 

conceitos de arquiteturas de referência que auxiliam na compreensão, na 

análise e no desenvolvimento, para documentar uma empresa, um processo 

organizacional e até uma rede e seus componentes. (BUBENKO, PERSON e 

STIRNA, 2001).  

Nurcan e Rolland (2003) ratificam que o propósito de se utilizar o EKD é 

poder aplicar, a técnica “Estado Atual  Necessidade para a Mudança  

Estado Futuro” (“As-Is  Need-for-Change  To-Be”), sem ambiguidade. A 

técnica reflete, em um primeiro crucial acordo, a situação atual dos processos 

da empresa, da rede, da organização virtual e/ou do projeto. Em seguida, 

permite promover e definir os requisitos, as razões para a mudança, as 

alternativas planejadas para atingir esses requisitos e os critérios para avaliar 

essas alternativas. Dessa forma, o EKD se estrutura em seis modelos: o 
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Modelo de Objetivos; o Modelo de Regras de Negócio; o Modelo de 

Processos de Negócio; o Modelo de Atores e Recursos; o Modelo de 

Requisitos e Componentes Técnicos e o Modelo de Conceitos, como ilustra a 

Figura 1. 

 

 

 

Figura 1: Modelos que compõe a metodologia EKD e respectivas interações 

Fonte: Adap. de Bubenko, Person e Stirna (2001) 

 

 

O Modelo de Objetivos descreve as metas da companhia e tudo o que 

estiver relacionado a elas para atingi-las. O Modelo de Regras de Negócio, 

motivado pelos objetivos, define o que afeta a organização, ou seja, 

determina e restringe as ações para cumprir o que está estabelecido no 

Modelo de Objetivos. O Modelo de Processos de Negócio delineia, acionado 

pelas regras, os  processos que a rede ou a organização possuem e suas 

interações para apoiar o Modelo de Regras de Negócio. O Modelo de Atores 
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e Recursos descreve quem define e quem desempenha utilizando qual 

ferramenta e/ou recurso, com a devida nomeação e responsabilidade no 

apoio aos outros sub-modelos da arquitetura de referência. O Modelo de 

Requisitos e Componentes Técnicos mostra as informações e as 

características necessárias ao desenvolvimento de um sistema de informação 

e apóia as definições do Modelo de Processos de Negócio para alcançar as 

metas do Modelo de Objetivos. O Modelo de Conceitos, de forma consensual, 

deve conter as definições e fenômenos tratados e acordados nos outros 

modelos. 

Na metodologia EKD há as orientações para a realização das sessões 

de modelagem. A condição inicial e principal é o conceito da participação 

interativa, para que o desenvolvimento dos modelos se aproxime da situação 

e/ou problema identificados, mediante acordo e ciência dos envolvidos 

impactados na organização, rede e/ou processo mapeado. Há, também, para 

os formalizadores das sessões de modelagem, na incumbência de 

documentarem os acordos, a recomendação de adotarem a notação do EKD 

com a finalidade de padronização e identificação dos modelos e seus 

relacionamentos. Vale destacar que o mediador para patrocinar a sessão de 

modelagem seja um gerente responsável pelo processo com interesses 

orientados à mudança e à sistematização (BUBENKO, PERSON e STIRNA, 

2001). 

Todo esse processo de preparação tem sua importância, visto ser a 

base para a parte mais significativa, que é o conteúdo técnico e conceitual 

que compõem os modelos, pois a partir dos modelos inciais, outros serão 

gerados para fins de planejamento, de mudanças, de investimentos, de 

simulações e de apoio às decisões. 

Para facilitar esse processo de investigação durante as modelagens, as 

questões-guia (driving-questions), contidas no manual do usuário, favorecem 

as discussões para o desenvolvimento dos modelos. Os critérios do EKD para 

investigar e modelar os processos foram transmitidos em treinamento dos 

analistas das redes empresariais pesquisadas, o que confere segurança para 

o método da pesquisa. 
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No modelo de objetivos, a orientação dada pela metodologia EKD, 

contida nas questões-guia (driving-questions), reside em compreender e 

investigar as estratégias de um processo ou companhia; as políticas, os 

estatutos, as leis e as regulamentações relevantes que podem interferir de 

alguma forma no modelo; os desejos, as metas e os objetivos a serem 

alcançados; os problemas que serão analisados; os problemas que impedem 

um objetivo; as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e os pontos 

fracos do processo; as possíveis soluções, as causas dos problemas e as 

ações de melhoria desejadas e as em andamento; e a possibilidade de se 

operacionalizar os objetivos mapeados e a necessidade de decomposição 

deles em sub-objetivos.     

No modelo de regras de negócios a finalidade das questões-guia é 

encontrar a associação das regras e fornecer o apoio aos objetivos para que 

eles possam ser atingidos. E, em relação ao modelo de processos de 

negócios, as questões-guia, que auxiliam no desenvolvimento do modelo de 

regras, orientam a forma na qual as regras podem ser validadas e o modo de 

acionamento dos processos  a serem operacionalizados. 

As questões-guia do modelo de conceitos consistem em definir o 

consenso e retirar as ambiguidades e desalinhamentos conceituais para evitar 

divergências nas modelagens. Essa definição se estabelece ao se 

investigarem as relações entre os conceitos existentes nos outros modelos e 

a explicação de cada um deles. 

No modelo de processos as questões-guia são utilizadas com a 

orientação de investigar: os principais processos; como os processos se 

relacionam; quais são os processos necessários; quais as informações e/ou 

fluxos de materiais necessários para os processos analisados e o que 

produzem; as entradas e saídas dos processos; as regras e os responsáveis 

por definir e executar os processos. 

O modelo de atores e recursos é desenvolvido a partir da orientação das 

questões-guia que contém o direcionamento para estabelecer: quem define 

os objetivos; quem define as regras; quem é responsável pelos processos, 

quem os executa e quais os recursos utilizados neles. 

O modelo de componentes e requisitos técnicos para apoiar a 

elaboração de um sistema de informação se desenvolve a partir das 
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questões-guia com a orientação de investigar: os padrões existentes de 

comunicação entre sistemas e infraestrutura; os requisitos funcionais e os 

não-funcionais relacionados aos requisitos das regras de negócio; a 

segurança da informação, volume de dados e disponibilidade de 

infraestrutura; as retrições legais, políticas, econômicas e regionais. 

Vale lembrar que, conforme frisam  Bubenko, Person e Stirna (2001), 

apesar do direcionamento conceitual existente na metodologia de modelagem 

EKD possibilitar a sistematização do conhecimento mediante as regras 

estabelecidas na metodologia, permite-se uma flexibilização oriunda do 

acordo consensual do conteúdo técnico obtido em forma de resultado nas 

sessões de modelagem.       

O EKD, segundo Bubenko, Person e Stirna (2001), de forma simples e 

completa, engloba os níveis hierárquicos da rede e/ou organização. A 

metodologia de modelagem do EKD define, para as sessões de modelagem, 

a necessidade da participação dos representantes das áreas envolvidas e de 

divulgação do acordo dos modelos gerados para conhecimento da 

importância única de cada um deles e do impacto que cada um causa na 

companhia. É válido ressaltar que há outras metodologias de modelagem 

organizacional, contudo recomenda-se o EKD pela fácil compreensão e, como 

afirmam Nurcan e Rolland (2003), pela sua larga utilização em organizações e 

em ambientes orientados à mudança. 

 

3.3 Orientação do método de pesquisa - modelos EKD 

relacionados 

Norteado pela metodologia de modelagem EKD, apresenta-se a 

orientação do levantamento necessário para, em posse dos processos 

modelados, poder submeter os dados para análise crítica e geração 

sistematizada de conhecimento. A Figura 2 representa a orientação 

estabelecida no método de pesquisa.  

A Figura 2 mostra que o Estado Atual (As-Is) criticado pela pesquisa é 

composto pelo processo que fornece os dados na visão da coordenação do 

processo de produção (1-Processo analisado) e pela modelagem do método 

tradicional que o analisa (2-Método tradicional de análise). Esse Estado Atual, 
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(As-Is), conforme o EKD sugere, promove a discussão para encontrar as 

razões e as justificativas das mudanças (Need-for-change). Assim, no As-Is 

(1-Processo analisado e 2-Método tradicional de análise), com a submissão 

ao recorte analítico de redes (3-Processo analisado sob o recorte analítico de 

redes), foram detectados, por meio da modelagem, as necessidades para o 

que o processo (1-Processo analisado) da coordenação do processo de 

produção pudesse ser analisado. Por fim, um Estado Futuro (To-Be) é 

sistematizado (4-Método de análise elaborado pela pesquisa) e está apto: a 

analisar e a habilitar variáveis do processo analisado (3-Processo analisado 

sob o recorte analítico de redes);  a questionar o status quo do método 

tradicional de análise (2-Método tradicional de análise); a encontrar 

oportunidades e eleger variáveis de forma flexível. 

 

 

 

Figura 2: Relacionamento dos modelos EKD com geração orientada pelo método de pesquisa 
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4 Coleta de Dados 

Este capítulo contém a seção 4.1 referente a coleta de dados que 

compreende a orientação teórica com a forma de execução das tarefas do 

planejamento do estudo de caso e a seção 4.2 com o protocolo da pesquisa 

para o estudo de caso. 

 

4.1 Orientação teórica 

Pelo princípio estabelecido na hipótese da pesquisa é necessária uma 

passagem e transferência de conhecimento dos conceitos teóricos aos 

entrevistados representantes das redes analisadas (YIN, 2005). Eles devem 

ser orientados de como ocorrerá a coleta de dados e ser informados das 

razões teóricas da pesquisa. 

Os conceitos envolvem a fundamentação dos temas da coordenação 

dos processos de produção, das vertentes teóricas de redes colaborativas, da 

inovação e da função produção. Compilados pela  pesquisa, por intermédio 

do EKD, iguala o conhecimento processual bem como faz a difusão dele, 

tanto no projeto piloto quanto no processo de replicação e validação do 

método nas redes analisadas (YIN, 2005 e NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

No planejamento do estudo de caso preparam-se as principais tarefas 

com a orientação de aquisição dos dados, de padronização e de preparação 

para serem analisados coerente e coesamente. 

As tarefas principais se delinearam com a orientação: 1) Modelagem na 

rede piloto e padronização consensual na replicação em campo do processo 

analisado; 2) Levantamento, eleição das variáveis associadas ao processo e 

padronização da entrada de dados; 3) Coleta e constituição de um banco de 

dados piloto; 4) Elaboração do método de análise; 5) Calibração do método 

na rede piloto; 6) Coleta e constituição do banco de dados final para análise e 

7) Replicação do método de análise. 

As tarefas foram executadas diante de três princípios: 1) proposição 

teórica modelada para empresa piloto com grande colaboração e participação 

de analistas de planejamento e custos; 2) validação e discussão dos modelos 
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e técnicas propostas; 3) liberação consensual para replicação e validação em 

outras redes.  

4.2 Protocolo da pesquisa no Estudo de Caso 

 

Para Yin (2005), projetos com orientação qualitativa a quantitativa, são 

classificados como experimentos. Estes gêneros exigem controle sobre os 

eventos comportamentais e direcionam acontecimentos. Yin (2005) afirma 

que o planejamento do estudo de caso prevê quatro condições para atestar a 

qualidade do projeto. A validade do constructo que tem como premissa o 

encadeamento de evidências. A validade interna que utiliza modelos lógicos 

como direcionamento. A validade externa que utiliza a lógica da replicação em 

estudos de casos múltiplos. E, por fim, a confiabilidade que possui como 

ponto de consistência a abordagem de banco de dados com dados históricos 

após a replicação. 

Em síntese, ao seguir a orientação de Yin (2005) a constituição do 

protocolo de pesquisa fica: 

 

Tipo de pesquisa:  

Teórico-Experimental 

Questões do estudo:   

De que modo é possível analisar a coordenação dos processos de 

produção em pontos isolados de uma rede colaborativa e contribuir com o 

desempenho do nível decisório tático? 

De que modo é possível analisar a coordenação dos processos de 

produção com uma visão integrada e o relacionamento entre processos de 

uma rede colaborativa e contribuir com o desempenho do nível decisório 

tático? 

Unidade de análise:  

Estado atual (As-Is) de análise da Coordenação dos processos de 

produção. 

Casos:  

Múltiplos: Prototipação, Piloto e Replicação. 

Validade dos constructos:  
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Múltiplas fontes de evidências com índices de comprovação ou não da 

hipótese após a replicação do método. 

Validade interna:  

Níveis de análise da coordenação dos processos de produção de 

Landesmann e Scazierri (1996) sob a perspectiva do nó detentor da rede 

conforme Nooteboom (2004). 

Validade externa:  

Validação do método com a coordenação dos processos de produção 

submetida ao recorte analítico de redes na rede produtiva. 

Confiabilidade:  

Conforme Yin (2005), executar a replicação teórica e literal do método 

pelo menos em seis organizações após o projeto piloto estabelecido.  

 

Para realização do protocolo da pesquisa no estudo de caso das redes 

analisadas: o Estado Atual (As-Is) é contemplado na seção 4.2.1 que contém 

o modelo do processo analisado e na seção 4.2.2 que contém o método 

tradicional de análise da coordenação do processo de produção representado 

pelos sub-modelos do EKD.  

A seção 4.2.3 contém as variáveis eleitas para que entrada de dados 

seja padronizada. Modelado o Estado Atual e padronizado para a 

coordenação do processo de produção é possível caracterizar as empresas 

independentemente do segmento e mapear os nós para desenho da rede as 

quais fazem parte, a seção 4.2.4 descreve o perfil das redes analisadas; a 

seção 4.2.5 mostra o exemplo construtivo do banco de dados; a seção 4.2.6 

faz a aplicação e validação teórica entre o relacionamento conceitual e as 

variáveis eleitas. E, em sequência, no capítulo 5 é descrita a análise dos 

dados como a Necessidade para a Mudança (need-for-change). 
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4.2.1 Modelo do processo analisado – Estado Atual (As-Is) 

Essa seção descreve, como parte integrante do status quo, o Estado 

Atual (As-Is), o modelo do processo analisado consensual que, representado 

pela notação do EKD, permite demonstrar as entradas e saídas por meio do 

modelo de processos de negócio (BUBENKO, PERSSON e STIRNA, 2001). A 

Figura 3 mostra o processo analisado pela pesquisa. 

Como observado na Figura 3 uma organização em rede deve, 

essencialmente, como impulso inicial interno para a rede produtiva, planejar a 

demanda a ser atendida, fazer os cálculos das necessidades de materiais e 

comprar efetivamente os suprimentos para transformação e montagem de 

seus respectivos produtos e/ou serviços (Processo 1). O Processo 1 recebe 

informações, não questionadas pelo escopo da pesquisa, dos dados de 

vendas oriundas dos clientes em suas interações de mercado e comerciais 

(Processo Externo 1).   

O Processo 1 estrutura dados planejados para compra, fabricação e 

estoque (Conjunto de Informações 1) para toda a rede produtiva. Dessa 

forma, se se considerar interdependência entre informação e tempo, o 

primeiro processo operacional a ser executado é o de entrada de materiais na 

companhia (Processo 2) que, além dos dados planejados (Conjunto de 

Informações 1), possui dados de recebimento e armazenagem (Conjunto de 

Informações 2) com impulso operacional e fornece informações da matéria-

prima recebida e armazenada (Conjunto de Informações 3), bem como a 

gestão da informação. O Apêndice C ilustra a rede analisada. 

O Processo 2 impulsiona os processos de manufatura (Processo 3) com 

informações de suprimento para transformar a matéria-prima e do produto 

acabado (Conjunto de Informações 4). O processo de manufatura (Processo 

3) dispõe das informações finais de produção (Conjunto de Informações 5), 

para o processo de estocagem e expedição do produto acabado (Processo 4), 

que gerencia o estoque e administra as informações de faturamento 

(Conjunto de Informações 6). 
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Figura 3 – Modelo do processo analisado
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4.2.2 Método tradicional de análise – Estado Atual (As-Is) 

Como declarado no método de pesquisa, Bubenko, Persson e Stirna 

(2001) afirmam que para se propor mudanças processuais é necessário 

modelar o Estado Atual do negócio para questionar oportunidades, avaliar 

impactos e sugerir um Estado Futuro. Os autores do EKD denominam essa 

técnica de   “Estado Atual  Necessidade para a Mudança  Estado 

Futuro” (“As-Is  Need-for-Change  To-Be”) 

Isso se traduz para a pesquisa da seguinte forma: após a modelagem do 

Estado Atual, que é o “As-Is”, surge a comprovação da lacuna processual 

existente, que é o “Need-for-Change”, pela modelagem e, encerra na 

necessidade e na solicitação de um novo método de análise, que fundamente 

e apresente um Estado Futuro, que é o “To-Be”, a fim de cobrir a deficiência 

de forma sistemática e científica.  

Assim, essa seção descreve o Estado Atual, o “As-Is” do método 

tradicional de análise do processo de produção contido conceitualmente na 

coordenação dos processos de produção. As seções subsequentes, por 

intermédio dos sub-modelos do EKD, descrevem então, o Estado Atual (As-Is) 

de análise do processo demonstrado anteriormente na seção 4.2.1. Os 

modelos compreendem: o modelo de objetivos na seção 4.2.2.1, o modelo de 

regras na seção 4.2.2.2, o modelo de processos de negócio na seção 4.2.2.3, 

o modelo de atores e recursos na seção 4.2.2.4, o modelo de conceitos na 

seção 4.2.2.5 e o modelo de componentes e requisitos técnicos na seção 

4.2.2.6 (BUBENKO, PERSSON e STIRNA, 2001). 
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4.2.2.1 Modelo de objetivos – Estado Atual (As-Is)  

A Figura 4 mostra o modelo de objetivos. O modelo tradicional de 

análise visa preparar informação para o processo decisório estratégico do 

planejamento de vendas e operação de uma organização (Objetivo 1), regido 

pelas quatro variações básicas em estoque, custo, capacidade e demanda 

(Regra 2), para preparar os relatórios das reuniões denominadas de Sales 

and Operation Planning - S&OP (Regra 1). Para isso no Objetivo 1 se faz 

necessária a busca constante da criação de mecanismos simples de 

apresentação de resultados para alta gerência (Objetivo 3) pois deve explicar 

as variações que mais obtiveram destaque do planejamento (Objetivo 2). Em 

seguida, o método atual, possui como objetivo final da análise, a proposição 

de ações que diminuam o impacto na margem bruta do produto acabado 

(Objetivo 4). 

Objetivo 1

Fornecer informações 
para processo decisório 

estratégico de 

planejamento de vendas 
e operações

Objetivo 2

Obter explicações 
para variações 

abruptas entre o 

planejado e o 
realizado

Objetivo 3

Criar mecanismos simples 
de apresentação de 

resultados para alta 

gerência

Objetivo 4

Propor ações para diminuição 
no impacto da margem bruta 

do produto acabado

exige

apoianecessita

Regra 1

Relatórios 
mensais para 

S&OP

Regra 2

Variações baseadas em 
Estoque, Custo, 

Capacidade e 

Demanda

 

Figura 4 – modelo de objetivos do método tradicional de análise - As-Is 
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4.2.2.2 Modelo de regras de negócio – Estado Atual (As-Is) 

Essa seção descreve o modelo de regras do método atual de análise da 

coordenação do processo de produção. Pela técnica do EKD cada objetivo 

deve estar atrelado a pelo menos uma regra e conforme notação do EKD, um 

modelo quando faz referência a outros, deve ser indicado com linhas 

tracejadas.  

O modelo de regras está ilustrado na Figura 5 que descrita fica: a 

orientação principal se dá em manter os relatórios gerenciais mensalmente 

para o planejamento de vendas e operações, o S&OP (Regra 1), que 

depende das variações baseadas em estoque, em custo, em capacidade e 

em demanda (Regra 2). Prioriza-se a variação do controle pelo custo unitário 

e por família de produtos (Regra 3), que se estrutura pela composição dos 

custos com mão-de-obra direta, com mão-de-obra indireta, com matéria-

prima, com equipamentos e com gastos indiretos à fabricação do produto e/ou 

serviço (Regra 4). Em seguida, revisa-se a capacidade das taxas de 

fabricação das famílias regida pelo mix de produção (Regra 5). Analisam-se 

as posições de estoque de produto acabado e de matéria-prima (Regra 6) e 

conclui-se com a exposição da demanda pelo viés comercial e a com a 

determinação dos volumes de produção a serem praticados para o próximo 

período (Regra 7). O fornecimento de informações para o S&OP (Objetivo 1) 

é regido pela frequência (Regra 1), pelas análises de custo, estoque, 

capacidade e demanda (Regra 2 e Regra 6), de decisões comerciais e de 

marketing (Regra 7). 
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Figura 5 -  Modelo de regras de negócio método tradicional de análise - As-Is  
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4.2.2.3 Modelo de processos de negócio - Estado Atual (As-Is) 

A Figura 6 alude aos processos de negócio do método tradicional de 

análise. Após o recebimento dos resultados do planejamento comercial 

(Processo Externo 1), regido pelas regras do S&OP (Regra 1), geram-se os 

dados para o planejamento produtivo (Conjunto de Informações 1), para se 

dar início à montagem dos dados padrão (Processo 1), que resulta no 

planejamento do custo unitário do produto e/ou serviço, composto da mão-de-

-obra direta, da mão-de-obra indireta, da matéria-prima, dos equipamentos e 

dos gastos indiretos a fabricação dele (Conjunto de Informações 2). Isso 

permite preparar a montagem dos dados reais (Conjunto de Informações 3) 

da coordenação do processo de produção (Processo 2), que faz a exposição 

das variações planejadas versus as realizadas do custo unitário do produto 

e/ou serviço, composto da mão-de-obra direta, da mão-de-obra indireta, da 

matéria-prima e dos equipamentos (Conjunto de Informações 4). O que 

propicia a análise comparativa (Processo 3) entre o universo dos dados 

realizados e a preparação do material de discussão dos resultados (Conjunto 

de Informações 5). Para aí gerar os relatórios das ações futuras (Conjunto de 

Informações 6) e apoiar as decisões táticas e estratégicas do próximo período 

(Processo Externo 2). O modelo de processos de negócios é direcionado 

nesse caso pelo provimento de informações para o processo decisório 

estratégico do planejamento de vendas e operações o S&OP (Objetivo 1). 
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Figura 6 – Modelo de processos de negócio método tradicional de análise - As-Is 
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4.2.2.4 Modelo de atores e recursos – Estado Atual (As-Is) 

A Figura 7 mostra os atores e recursos envolvidos no método tradicional 

de análise da coordenação do processo de produção. A alta administração 

(Papel 1) define e executa o planejamento comercial (Processo externo 1) 

para que o analista de controladoria (Papel 2) possa, apoiado pelo analista de 

planejamento e controle da produção (Papel 3), executar a montagem dos 

dados padrão (Processo 1) e dos dados reais (Processo 2) e, assim, fazer a 

análise comparativa entre ambos os cenários (Processo 3). 

 Para execução da comparação (Processo 3), é necessária a elaboração 

de um banco de dados denominado datawarehouse oriundo do sistema 

integrado de gestão, o ERP da organização (Recurso 1), para em seguida, 

valer-se das extrações (Recurso 2) baseadas em regras de políticas-ação 

e/ou de solicitações de cenários norteadas por necessidades momentâneas. 

Depois, apresentam-se os cenários em planilhas (Recurso 3) e cria, 

dependendo da necessidade, sistemas do gênero Business Intelligence 

(Recurso 4) para auxiliar na alimentação de um Executive Information System 

- EIS (Recurso 5), que resume os relatórios e gráficos, para que o gerente de 

controladoria (Papel 4) possa questionar o período analisado e sugerir ações 

futuras que apoiem as decisões táticas (Processo Externo 2) do gerente de 

planejamento (Papel 5) e auxiliem os gerentes de produção (Papel 6) para as 

implantarem.      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



    76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Modelo de atores e recursos método tradicional de análise - As-Is 
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4.2.2.5 Modelo de conceitos – Estado Atual (As-Is) 

A Figura 8 expõe os conceitos empregados no método tradicional de 

análise. Conceitualmente, o método tradicional de análise da coordenação do 

processo de produção aplica de forma implícita os princípios básicos do 

cálculo do custo padrão (Conceito 2) e auxilia, assim, o planejamento de 

vendas e operações de uma organização conhecido como Sales and 

Operation  Planning, o S&OP (Conceito 1). O time de decisores da alta 

administração (Papel 1) da empresa se reúne para manter e/ou alterar os 

rumos da companhia baseados nos números e no desempenho de estoque 

de produto acabado e de matéria-prima (Conceito 1.1), nos números de custo 

da operação e de custo unitário do produto acabado (Conceito 1.2), nos  

números da capacidade produtiva (Conceito 1.3) confrontando-os com os 

volumes praticados da demanda (Conceito 1.4). O sistema integrado de 

gestão, o ERP (Conceito 3), calcula custo baseado na composição e 

orientação do custo padrão (Conceito 2). Assim, o ERP (Conceito 3) em 

posse dos dados da operação permite a criação do banco de dados, o 

datawarehouse  (Conceito 4), para futuras minerações deles de diversas 

formas e orientação.  

Essas análises de mineração de dados são denominadas de On Line 

Analytical Process - OLAPs (Conceito 5), construídas pelas necessidades 

instantâneas  a curto prazo, têm a finalidade de encontrar respostas, ou para 

fazerem parte de estudos e se transformarem futuramente em dados de 

entrada para sistemas Business Intelligence (Conceito 6). Em seguida,  

apoiam os painéis executivos (Conceito 7) com determinada frequência a 

fundamentação para as decisões de S&OP (Conceito 1) que surge no apoio 

dado a todo esse processo decisório tático-estratégico (Objetivo 1). 
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Figura 8 – Modelo de conceitos método tradicional de análise - As-Is 

 

4.2.2.6 Modelo de componentes e requisitos técnicos - Estado Atual 

(As-Is) 

 

O modelo de componentes e requisitos técnicos do método tradicional 

de análise da coordenação do processo de produção está representado pela 

Figura 9. O modelo reflete, conforme a ferramenta EKD, a orientação para 

construir um sistema de informação e apoiar o modelo de negócios. 

Composto principalmente por requisitos funcionais para o método tradicional, 

ele utiliza princípio da análise contábil dos processos de produção (Objetivo 

do Sistema de Informação 1), deve apoiar decisões (Objetivo do Sistema de 

Informação 2), deve ser uma ferramenta de extensão e consulta ao processo 
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de análise (Objetivo do Sistema de Informação 3) e deve auxiliar na 

formalização dos acordos e das decisões para protocolar as atas e planos de 

ação (Objetivo do Sistema de Informação 4). Encontrados os dados no 

sistema integrado, o ERP (Conceito 3) da companhia (Requisito Funcional 1), 

torna-se obrigatória a instalação de uma tecnologia de datawarehouse 

(Requisito Funcional 2) para permitir a criação das análises com as planilhas 

e cubos (Requisito Funcional 3), que serão extraídos do ERP (Requisito 

Funcional 1 e Conceito 3). O datawarehouse requisita um tecnologia de 

repositório de dados (Requisito Funcional 4) para apresentação padronizada 

em painéis gerenciais (Conceito 7). Opcionalmente implantam-se sistemas 

Business Intelligence (Requisito Não-Funcional 1) que complementam o 

sistema de informação. 
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Figura 9 – Modelo de componentes e requisitos técnicos método tradicional de análise - As-Is 
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4.2.3 Levantamento e eleição das variáveis 

As variáveis a seguir, descritas no Quadro 1, foram eleitas pela 

aplicação da fudamentação conceitual e validadas por especialistas em 

campo. Após a eleição teórica para representar o processo a ser analisado 

houve um consenso na adoção delas por serem as mais significativas para o 

nível tático. 

A variável “SKU” é o código do produto acabado que identifica a unidade 

armazenada. A variável “CodCompMP” é o código do componente que 

identifica a matéria-prima utilizada na composição de um produto. A variável 

“Refugo” indica em porcentagem a quantidade tolerada de material perdido 

em um dado processo. A variável “LtEcProdTransf” é a quantidade mínima 

necessária para compensar ter a estrutura para fabricar um dado produto. A 

variável “LtEcCompra” é um volume mínimo de compra de um suprimento 

negociado com o fornecedor dele. A variável “FreqConsMP” é a freqüência 

com a qual a matéria-prima é consumida do estoque. A variável “VolOcupMP” 

é o volume que a matéria-prima ocupa em relação ao espaço disponível. A 

variável “CusMP” é o custo da matéria-prima na composição do produto 

acabado. A variável “CusMOD” é o custo da mão-de-obra empregada 

diretamente na fabricação do produto. A variável “CusMOI” é o custo da mão-

de-obra empregada de forma indireta na fabricação do produto, como por 

exemplo funções administrativas. A variável “CusMAQ” é o custo com 

equipamentos empregados para a fabricação do produto, que farão parte do 

ativo da organização. A variável “PercTotMP” é a participação da matéria-

prima em relação ao custo total do produto acabado. A variável 

“PercTotMOD” é a participação da mão-de-obra direta em relação ao custo 

total do produto acabado. A variável “PercTotMOI” é a participação da mão-

de-obra indireta em relação ao custo total do produto acabado. A variável 

“PercTotMAQ” é a participação dos equipamentos em relação ao custo total 

do produto acabado. A variável “QtdDem” é a demanda planejada para ser 

produzida e vendida em um período para o produto acabado SKU. A variável 

“CusTot” é o custo total unitário do produto. A variável “LtEcProdPA” é o 

mínimo que deve ser produzido de um determinado produto acabado SKU 

para equipar com os gastos e a partir desse mínimo obter lucro.  
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A variável “VolOcupPA” é o volume que o produto acabado ocupa em 

relação ao espaço disponível. A variável “FreqConsPA” é a frequência de 

consumo de um produto acabado do estoque, é a quantidade consumida 

mensalmente. A variável “Per” do ciclo de vida da operação planejado pela 

rede, determinado pela pesquisa não ultrapassar doze (12) meses. A variável 

“EstMP” é a quantidade de matéria-prima disponível para consumo no 

estoque. A variável “EstPA” é a quantidade de produto acabado disponível no 

estoque. A variável “TempTotMontPA” é o tempo total para montar o produto 

acabado referenciado, a partir do momento em que se começa o ciclo 

produtivo. A variável “CapacMes” é a capacidade mensal de produção do 

produto acabado. A variável “Nprinc_P*” é a representação processual dos 

sub-nós do nó principal da rede. A variável “NSecProdP*” é a representação 

de nós secundários à rede que possuem ligações importantes anteriores ao 

nó principal e devem ser consideradas. A variável “NSecPCliext” é 

representação do nó secundário que possui ligação importante, no entanto, as 

interações acontecem em grande parte após o nó principal. A variável “RevQ” 

é o número da revisão do quadrante de planejamento calibrado ao longo do 

exercício e operação da rede. As variáveis “AVA, MVA, BVA e CVA” 

pertencem ao acordo de divulgação proposto pela pesquisa para que as 

organizações fornecessem os dados para análise. Essas variáveis estão 

fundamentadas pela Teoria da Firma e são agrupamentos das matérias-prima 

que as classificam em: de alto valor agregado (variável AVA), de médio valor 

agregado (variável MVA) e de baixo valor agregado (variável BVA) ao 

processo e de origem de comodities (variável CVA).   
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 Quadro 1 – Variáveis eleitas teoricamente e validadas em campo para análise 
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4.2.4 Perfil das redes analisadas  

Com o mapeamento realizado do processo a ser analisado, bem como 

do método tradicional de análise, a entrada de dados pode ser padronizada 

para que a unidade de análise não fique restrita a empresa e sim pode-se 

ampliá-la, sob o recorte de redes, para a toda cadeia produtiva. A pesquisa 

além do projeto piloto, analisa mais vinte organizações que dispuseram seus 

dados a fim de contribuir com a pesquisa. Mediante acordo de ética e 

confidencialidade elas são identificadas de R001 a R021 para numerar as 

redes das quais fazem parte.  

No Quadro 2 há descrição das redes analisadas com o faturamento, 

com o número de funcionários e com a linha de produto. A rede R001 

pertence ao ramo químico e fabrica produtos essencialmente voltados à 

escrita. A R002 é uma siderúrgica de alumínio. A R003 fabrica 

turbocompressores automotivos. A R004 fabrica instrumentos odontológicos. 

A R005 faz peças complexas de alto desempenho que compõem chassi, freio, 

motor e transmissão. A R006 é uma usina de cana-de-açúcar. A R007 fabrica 

chocolates. A R008 é uma indústria de transformação mineral e produz 

abrasivos refratários. A R009 faz eixos cardans e diferenciais para 

automóveis. A R010 pertence ao setor aeronáutico e fornece equipamentos 

hidráulicos e eletromecânicos. A R011 produz essencialmente pastilhas e 

lonas de freio para a indústria automotiva. A R012 é uma empresa que fabrica 

vagões rodoviários e ferroviários.  A R013 faz calçados femininos. A R014 

produz elevadores e escadas rolantes. A R015 fabrica motores diesel. A R016 

faz pistões, bronzinas e bielas para o setor automotivo. A R017 é do setor 

alimentício e faz panettones, biscoitos e torradas. As R018 e R019 são redes 

concorrentes na produção de compressores pneumáticos. A R020 faz 

sistemas de suspensão para vagões rodoferroviários. A R021 é do segmento 

de equipamentos elétricos e tem motores elétricos como carro-chefe da 

produção.  

Essa diversidade de segmentos analisados reforça a necessidade de se 

elaborar um método de análise flexível. No entanto, propicia uma 

padronização da coleta dos dados de produção facilitando, assim, a 

compreensão dos modelos gerados. A entrada de dados modelada se 



    84  

adequa à coordenação do processo de produção independentemente do 

segmento na qual se encontra a rede produtiva. 

Rede 
Faturamento 

(~MR$) 
Número de 

funcionários 
Linha de Produto Segmento 

R001 400 2100 Produtos para escrita Químico 

R002 2300 5500 
Produtos para indústria de 
transformação do alumínio 

Siderúrgico 

R003 160 250 Turbocompressores Automotivo 

R004 100 400 Instrumentos odontológicos Saúde Bucal 

R005 600 120 
Peças mecânicas geometria 
complexa linha automotiva 

Automotivo 

R006 350 3000 Álcool / Açúcar Sucroalcooleiro 

R007 900 3500 Chocolates Alimentício 

R008 200 900 Abrasivos refratários 
Transformação 

mineral 

R009 900 2400 Eixos Diferenciais Automotivo 

R010 110 800 
Equipamentos hidráulicos e 

eletro-mecânicos 
Aeronáutico 

R011 750 3100 
Materiais fricção, pastilhas 

de freio e lonas 
automotivas 

Automotivo 

R012 6000 11500 
Vagões rodoviários e 

ferroviários 
Transporte e logística 

rodoferroviário 

R013 14 300 Calçados Femininos Calçados 

R014 1600 3500 
Elevadores e escadas 

rolantes 
Construção Civil 

R015 2200 3500 Motores diesel Automotivo 

R016 500 11000 Pistões, bronzinas e bielas Automotivo 

R017 1500 4400 
Panettones, biscoitos e 

torradas 
Alimentício 

R018 900 2700 Compressores Metal mecânico 

R019 30 200 Compressores Metal mecânico 

R020 300 800 
sistemas de suspensão para 

vagões rodoviários e 
ferroviários 

Transporte e logística 
rodoferroviário 

R021 6100 24000 
Motores elétricos, 

geradores, transformadores 
Equipamentos 

elétricos 

Quadro 2 – Perfil das redes analisadas 
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4.2.5 Coleta e elaboração do Banco de Dados 

 

Os Quadros 3 e 4 mostram o formato e o princípio construtivo utilizados 

no banco de dados. Conceitualmente o banco de dados foi elaborado para 

ser relacional e possui a função de ser orientado a geração de arquivos. Isso 

siginifica que deve ter as chaves de relacionamento entre as tabelas, 

possuindo o código do item (SKU) como principal variável da composição da 

chave-primária dos relacionamentos entre as tabelas. Isso facilita na inserção 

dos dados. É orientado a arquivos para permitir a geração de arquivos textos 

já com os agrupamentos definidos para serem analisados pelo algoritmo 

DAMICORE. As variáveis descritas anteriormente pela seção 3.2.5 foram 

dispostas como mostram os Quadros 3 e 4. 

Os Quadros 3 e 4, mesmo divididos no texto para adequação do espaço,  

exemplificam como seria o cabeçalho de um primeiro período definido como 

mês de análise. O cabeçalho é também denominado para identificação de 

vetor, da tupla, ou até mesmo das colunas que deverão ser preenchidas com 

todo o ciclo de vida da análise da rede em formação. O Quadro 3 possui 

dados planejados e o Quadro 4 possui dados reais do primeiro período da 

rede R001.   

O banco de dados deve se orientar para gerar, em um primeiro 

momento, dois arquivos e estar preparado para receber um arquivo com 

dados planejados e outro arquivo, no mesmo formato e lay-out para receber 

os dados reais da rede em operação. Os Quadros 3 e 4 a seguir mostram o 

formato da junção de todas as tabelas dos dados de um período da rede 

R001 disponibilizados para o projeto da pesquisa. Os dados dispostos pelas 

empresas analisadas se referem às informações planejadas, bem como às 

reais, para efeitos comparativos e de análise do produto acabado, 

representado pela variável SKU, durante o exercício e a operação da rede em 

doze meses. Como observação, uma variável de apoio a “CusMPtot”, compila 

o custo total das matérias-primas. Esta última variável foi inserida no contexto 

para apoio a cálculos percentuais por razões de construção das lógicas de 

interpretação do banco de dados.  
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4.2.6 Aplicação e validação teórica 

Essa seção elucida criticamente a aplicação e a validação da utilização 

e o entrelaçamento conceitual da revisão bibliográfica para replicação em 

campo do método de análise. Explica a origem das variáveis já declaradas e a 

interferência conceitual na elaboração e orientação do banco de dados. 

Com essa orientação é possível coordenar consistentemente e 

direcionar a análise dos dados, para que os agrupamentos deles possam ser 

executados mediante a fundamentação conceitual disponível para o método 

elaborado pela pesquisa. Esse direcionamento é útil para que o processo de 

tomada de decisão esteja preparado mediante orientação conceitual oriunda 

da literatura. O processo decisório do nível tático da coordenação dos 

processos de produção estará, assim, orientado às observações dadas pelos 

agrupamentos das variáveis, às conexões entre elas e ao conceito 

estabelecido afim. 

Os conceitos utilizados para eleição das variáveis se encontram nas 

definições da coordenação do processo de produção, da inovação e da 

função produção. A compilação e o agrupamento das variáveis se dá pela 

orientação das vertentes teóricas de redes produtivas colaborativas. 

Enunciada por Schumpeter (1949) e atualizada conforme a OCDE 

(2007), as diretrizes da inovação e a sua consolidação autorizam a pesquisa, 

pelos principios de se buscar um novo bem ou mercadoria, de se criar um 

novo método de produção, de se procurar ou estabelecer um novo mercado, 

de se buscar novas fontes de suprimentos e de se melhorarem ou de se 

adaptarem as novas organizações e formatos industriais a instaurar variáveis 

de controle para obter essa orientação em inovação no processo de tomada 

de decisão. As variáveis podem, assim, respectivamente, ser relacionadas a 

variações em quantidade, em qualidade, em frequência, em custo, em volume 

e em participação no produto acabado ao se tratar de buscar uma matéria-

prima mais competitiva e/ou de buscar nova fonte de suprimento. Para avaliar 

e questionar uma revisão do método de produção, colocam-se controles 

visando à eficiência total das variáveis em todos os sentidos da cadeia com 

foco em capacidade versus eficiência da entrega. Para procura de novos 

mercados, o controle é atrelado às variáveis de consumo e de volume em 
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estoque do produto acabado. Para reagir às novas formas organizacionais, o 

controle é colocado em custos indiretos ao produto como pessoal e gastos 

indiretos. 

A partir da função produção, identificam-se as variáveis que auxiliam na 

montagem da relação entre volume em função de gastos com insumos e dos 

gastos empreendidos em trabalho. As variáveis relacionadas representam, 

assim, custos com mão-de-obra direta e indireta, custo com maquinários e 

equipamentos e volumes demandados e produzidos. 

A coordenação dos processos de produção direciona os controles à 

identificação processual estabelecida pela síntese realizada por Landesmann 

e Scazierri (1996) em seus níveis de análise, que são os agentes, os 

materiais em processo e as tarefas produtivas relacionadas. Por conseguinte, 

identificam-se os códigos em geral de fornecimento, de transformação da 

matéria-prima, produção e montagem do produto acabado. Assim, com a 

conceituação da coordenação dos processos de produção, é possível 

desenhar o processo de produção, já modelado no processo do Estado Atual 

(As-Is) e eleger variáveis de identificação do produto acabado, da matéria-

prima,  do fornecedor e das que apóiam o processo de tomada de decisão. 

Deste modo, face ao exposto, o Quadro 5 mostra as variáveis e o 

relacionamento conceitual atrelado a cada uma, como justificativa da 

utilização e eleição delas. 
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Relacionamento conceitual 

Códigos das 
variáveis 

Coordenação dos 
Processos de 

Produção 
Inovação 

Função 
Produção 

Vertentes 
Redes 

SKU x       

CodCompMP x x     

QtdMP x x x   

CodFornec x x   x 

Refugo x x     

LtEcProdTransf x x     

LtEcCompra x x     

FreqConsMP x x     

VolOcupMP x       

CusMP   x x   

CusMOD     x   

CusMOI     x   

CusMAQ     x   

PercTotMP     x   

PercTotMOD     x   

PercTotMOI     x   

PercTotMAQ     x   

QtdDem x       

CusTot x   x   

LtEcProdPA     x   

VolOcupPA x       

FreqConsPA   x     

Per       x 

EstMP x x     

EstPA x x     

TempTotMontPA x x     

Capac_Mes x x     

NPrinc_P*       x 

NSecProd_P*       x 

NSecCliPext       x 

RevQ*       x 

MVA*     x   

CVA*     x   

BVA*     x   

AVA*     x   
 

Quadro 5 – Variáveis justificadas no uso pelo relacionamento conceitual 
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5 Análise dos dados 

A análise dos dados compreende, conforme método de pesquisa 

declarado, o levantamento da necessidade e a justificativa de se alterar um 

processo de avaliação crítica contundente (Need-for-Change) do Estado Atual 

(As-Is) para fundamentar o desenvolvimento do Estado Futuro (To-be). A 

seção 5.1 contém o recorte anaítico de redes. A seção 5.2 descreve a 

utilização da técnica DAMICORE. A seção 5.3 compara o método atual e 

método proposto a ser estabelecido pela pesquisa. 

5.1 Recorte analítico de redes – Necessidade para a Mudança 

(Need-for-Change) 

Com a aplicação das vertentes teóricas de redes, como a cooperação, a 

formação e gerência de redes, a transferência de tecnologia e de 

conhecimento, o ciclo de vida de redes e os sistemas produtivos dinâmicos é 

possível estabelecer os critérios de análise do trabalho. A pesquisa traça, 

nesse sentido analítico, o paralelo existente entre as vertentes teóricas de 

redes e gera uma nova caracterização a ser avaliada e analisada nos 

cenários de interação interorganizacionais. 

 Ao utilizar o conceito de cooperação, por exemplo, que aborda o 

compartilhamento de riscos, do custos, das competências, dos 

conhecimentos e, por fim, dos dividendos (AMATO, 2000), é possível 

estabelecer ferramentas processuais e tecnológicas para difusão da 

informação na rede. A aplicação desse aporte conceitual obriga e autoriza a 

inserção no modelo de componentes e requisitos técnicos de um requisito 

funcional de compartilhamento de informação. Para obtenção das metas da 

rede é necessário o controle de indicadores relacionados à economia de 

escala e escopo, à capacidade produtiva, à diversidade de modelos e à 

operação logística, conceitos oriundos da cooperação (AMATO, 2000 e 

NOOTEBOOM, 2004).   

A junção do processo de formação e gerência de redes com a vertente 

de transferência tecnológica e geração de conhecimento, permite a utilização 

do conceito de relacionar variáveis internas processuais às variáveis externas 

às organizações. Isso propicia criar controles para tomar decisões sobre  



    91  

metas de eficiência, para criar uma estrutura de funcionamento da rede em 

operação e desenvolver um método para identificar a intensidade das 

ligações na rede (NOOTEBOOM, 2004).  

Para desenhar morfologicamente uma rede com os nós, as posições e 

os fluxos, Britto (2002) sugere uma caracterização para criação de elementos 

gráficos, o que facilita a visualização da rede. Assim, o próximo passo é 

agrupar variáveis que possuem ligações de impacto em processo e a eleição 

delas como representantes de um determinado processo. Nesse raciocínio é 

possível classificar a rede com um nó principal e com nós secundários. 

Do modelo de processos de negócios analisado (As-Is) sob o recorte 

analítico de rede surge a necessidade da mudança (Need-for-change) para 

análise, a configuração projetada pela pesquisa da rede, que é demonstrada 

pela Figura 10 com as variáveis representantes dos nós processuais. 

Vale ressaltar, como mostra a Figura 10, que cada processo contém 

quatro variáveis ordenadas por importância definidas e validadas em campo. 

O planejamento (Processo 1), por exemplo, na formação do nó respectivo, é 

representado por variáveis de controle da demanda, de custo total, de 

capacidade produtiva e de estoque do produto acabado. Esse conceito 

sucessivamente se replica aos outros processos de forma similar, todos com 

quatro variáveis representantes para a formação do nó.  

A Figura 10 mostra qual o comportamento da rede em dois níveis. O 

primeiro nível com os processos constantes no “tracejado com ponto”, que 

são os processos 1, 2, 3 e 4. Estes são sub-nós do nó detentor da rede e 

possuem, como demonstrado e descrito, variáveis representantes 

respectivas. Juntos, eles representam o nó principal da rede.  

Um descoberta aparece ao encontrar variáveis internas relacionadas a 

processos externos na condição de dois sub-nós de um nó secundário de 

fornecimento de fluxos tangíveis e  intangíveis similares ao nó detentor da 

rede. São os processos, ou denominados como nós 5, 6 e 7, presentes no 

“tracejado simples” da Figura 10 e pertencentes ao nó secundário de 

fornecimento.  
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Também, os nós 5, 6 e 7 possuem variáveis representantes deles com 

nomes e características similares aos processos 3, 4 e 1 do nó principal, 

respectivamente. No entanto, são mapeados com variáveis do nó principal. 

Essa associação de variáveis representantes, cuja variação interna e/ou 

externa é comprovada com a medição das alterações e constatação dos 

impactos em ambos os sentidos do fluxo da informação, é uma virtude técnica 

da pesquisa, que possibilita ao método de análise, na execução da rotulação 

teórica, uma investigação orientada na detecção da correlação entre os nós. 

O método de análise da pesquisa é orientado pelo agrupamento das 

variáveis explicadas pelo Quadro 6 e utiliza do ciclo de vida de redes com as 

variáveis de tempo. A criação da rede proporciona o planejamento e o 

cadastro do exercício da operação e da fabricação de um novo produto que 

será analisado. Estabelecido o exercício da rede pela pesquisa por 12 meses, 

a operação dela fornece a comparação sistematizada dos dados planejados 

com os dados reais. O desenvolvimento da evolução da rede é a análise dos 

dados de forma estruturada pela função produção, pela coordenação dos 

processos de produção e pela inovação, que fundamentam a revisão e as 

mudanças no planejamento inicial. A dissolução da rede é a análise de todo o 

exercício com a distribuição do conhecimento pela rede fortalecida por 

soluções preparadas para o próximo exercício e a reconfiguração de novos 

cenários (CAMARINHA-MATOS e AFSARMANESH, 2003). Para continuidade 

da linha desse aporte conceitual das organizações virtuais em redes sob o 

aspecto de sistemas produtivos dinâmicos, aplica-se tecnologia em variáveis 

de qualidade e de processo. São eleitas variáveis para controle de refugo, de 

lotes econômicos de compra, de montagem e de transformação de matéria-

prima para representar a dinamicidade do ambiente. 

Para análise do Quadro 6 é interessante um exemplo de interpretação 

dele. O Quadro 6 é composto pela identifcação: da variável (campo “Id”), da 

descrição (campo “Variáveis”), dos nós um a sete (campos “N1Princ_P1, 

N2Princ_P2, N3Princ_P3, N4Princ_P4, N5SecProd_P3, N6SecProd_P4, 

N7SecCli_Pext,”), pelas ligações de baixa e de alta intensidade (campos 

“Ligações baixa intensidade e Ligações alta intensidade”). 

O “id” número 10, por exemplo, é a variável “CusMOI”. É o custo de 

mão-de-obra indireta empregada na fabricação do produto. São as despesas 
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com salários administrativos que não atuam na produção e na transformação 

do produto e/ou serviço em operações fabris, como montagem de 

componentes para efeitos de elucidação.  

Assim, seguindo o exemplo, a variável de “id” número 10 em relação ao 

nó principal, “N1Princ_P1”, é a décima primeira (11a) em ordem de 

importância ao se analisar e rotular esse nó. Para o “N2Princ_P2” é a 7ª, 

para o nó “N3Princ_P3” é a 9ª, para o nó “N4Princ_P4” é a 9ª, para o nó 

“N5SecProd_P3” é a 7ª, para o nó “N6SecProd_P4” é a 12ª e para o nó 

“N7SecCli_Pext” é a 14ª. Também a variável “CusMOI” possui uma ligação 

de baixa intensidade para o método de análise da pesquisa com a variável de 

“id” treze (13) que é a “CusTot”. No entanto, ao examinar o Quadro 6, ela se 

torna muito mais importante para a análise com as ligações de alta 

intensidade do que em relação às variáveis de “id” 9, 12, 13 e 22. Esse 

raciocínio é válido para todas as variáveis e é o rótulo teórico necessário que 

orienta e direciona as análises. 

O Quadro 6 apresenta, então, as declarações das associações óbvias 

(ligações de baixa intensidade), descritas por especialistas no levantamento 

em campo. E, após aplicação da fundamentação conceitual e demonstração 

para os mesmos profissionais, há a descoberta das relações não-triviais 

(ligações de alta intensidade) encontradas entre as variáveis. O Quadro 6 é a 

interpretação de forma linear e vetorialmente da Figura 10. Há a associação 

em matriz das variáveis eleitas aos nós da rede, da descoberta da pesquisa e 

da validação pelos especialistas das intensidades nas quais os nós estão 

conectados. O Quadro 6 é uma síntese, portanto, da inovação que a pesquisa 

traz, pois valida variáveis processuais, estrutura nós de uma rede produtiva, 

associa e encontra variáveis representantes dos nós e descobre a intensidade 

das ligações e o quê as faz se relacionarem entre elas. Após essa 

constituição e validação teórica em campo, seria inviável a análise não só em 

razão da técnica adotada mas também em razão dos volumes de dados a 

serem analisados, sem a utilização de uma tecnologia inteligente evolutiva 

para esse contexto com necessidades dinâmicas de flexibilidade e 

adaptabilidade. A seção subsequente demonstra a viabilidade disso mediante 

a aplicação e análise do algoritmo DAMICORE. 
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Quadro 6 -  Associações entre as variáveis e o nós da rede

id Variáveis N1Princ_P1 N2Princ_P2 N3Princ_P3 N4Princ_P4 N5SecProd_P3 N6SecProd_P4 N7SecCli_Pext
Ligações baixa 

intensidade
Ligações alta intensidade

1 QtdMP 5 12 3;4;5;11;12;13;18;19

2 CodFornec 3 1 1 3;8;11;13

3 Refugo 4 3 2 13 1;4;5;6;11;13;18;19

4 LtEcProdTransf 19 4 8 18 11;13 1;3;5;9;11;12;13;16;20;21

5 LtEcCompra 17 4 17 13 1;3;4;6;8;13;18

6 FreqConsMP 16 12 16 12 12;13 3;4;5;7;8;11;12;13;18;19

7 VolOcupMP 14 2 4 9 11 13;18 6;8;11;13;16;18

8 CusMP 9 3 2 10 13;18 2;5;6;7;11;12;13;16;17;18

9 CusMOD 8 5 7 7 5 10 15 13 4;10;11;12;13;14;17;20;21

10 CusMOI 11 7 9 9 7 12 14 13 9;12;13;22

11 CusMAQ 10 6 8 8 6 11 3;4;12;13;14;20;21;22 1;2;3;4;5;6;7;12;13;14;15;16;17;19;20;21;22

12 QtdDem 1 6 3 6 1 13;21 1;4;6;8;9;11;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22

13 CusTot 2 8 10 6 9 7 9 2;12;16;18;20 2;3;4;5;7;8;12;15;16;18;19;20;21;

14 LtEcProdPA 13 11 5 20 5 9;11;12;13;19;20;21;22 1;9;11;12;13;15;16;17;19;20;21;22

15 VolOcupPA 12 2 19 3 12;13;19 11;12;13;16;17;18;19;21;22

16 FreqConsPA 15 1 13 4 12;13 4;7;8;11;12;13;14;15;17;18;19;20;21;22

17 Per 6 14 8 12;13 8;11;12;13;14;15;16;18;19;21;22

18 EstMP 5 1 10 5 13 5;6;8;12;13 1;5;6;7;8;11;12;13;15;16;17;19;21;22

19 EstPA 4 4 18 2 12;13;21 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22

20 TempTotMontPA 18 1 17 7 11;12;13;21;22 3;4;9;11;12;13;14;19;21;22

21 Capac_Mes 3 2 3 6 11;12;13;22 4;9;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22

22 RevQ 7 9 13 10 8 15 16 11;12;13;15;18;19;21 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22
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5.2 Aplicação e análise do algoritmo inteligente DAMICORE 

O entrelaçamento teórico das variáveis e a compilação delas se 

submetem à análise e à validação em campo por especialistas para, em 

seguida, a pesquisa se valer da aplicação de uma técnica de computação 

evolutiva. Um algoritmo com características filogenéticas que, diante de dados 

estruturados e rotulados conceitualmente, confirma os nós sugeridos pela 

revisão da literatura e vai além ao detectar correlações entre eles. Isso reforça 

as expectativas, no segundo momento em campo, para avaliação dos 

cenários gerados. Estes foram apreciados e validados pelos especialistas, o 

que corrobora a hipótese da pesquisa. 

Após a análise e validação pelos especialistas do modelo de análise de 

agrupamento das variáveis sob a conceituação da revisão da literatura, a 

pesquisa aplica a técnica DAMICORE no conjunto de dados coletados em 

campo. A aplicação e a utilização do algoritmo consistem em preparar os 

arquivos gerados pelos agrupamentos conceituais para que a técnica possa 

confirmar a clusterização, previamente indicada em forma de cadastro, o 

rótulo conceitual já descrito, bem como encontrar novas relações homólogas 

dentro das árvores filogenéticas. Os processos e os agrupamentos são a 

composição do resultado da pesquisa e estão descritos em detalhes no 

modelo de processos de negócio do método de análise. 

São cinco os processos necessários ao método de análise elaborado 

pela pesquisa. Os três primeiros – que compreendem a configuração, a 

operação e o viés da função produção para analisar a rede antes da decisão 

tática e dissolução dela – quando decompostos geram mediante rótulo 

conceitual vinte e um cenários de análise para preparação do processo 

decisório tático da coordenação do processo de produção. 

Dessa forma, o algoritmo foi calibrado na rede piloto com cinquenta e 

seis (56) cenários distribuídos nesses processos. Após a calibração do 

método, com as entradas de dados padronizadas, é estabelecida então, em 

vinte e uma (21) redes, a geração de vinte e um (21) cenários para cada uma 

delas. Ao todo foram gerados pela replicação do método, conforme o 

protocolo do estudo de caso, analisados e validados quatrocentos e noventa 

e sete (497) cenários em campo. 



    97  

Com as associações determinadas entre as variáveis e mediante a 

elaboração do banco de dados, com os dados planejados e realizados das 

redes, a pesquisa rotula conceitualmente as análises. A rede modelada mais 

o cadastro conceitual é mostrado pela organização a seguir nos Quadros 7, 8 

e 9. Esse cadastro apoia a geração dos cenários exigidos pelo método de 

análise elaborado pela pesquisa. Inicialmente o algoritmo para se guiar na 

geração dos clusters deverá ter arquivos orientados pelo Quadro 7, que rotula 

a rede com os nós representantes conforme a Figura 10. No Quadro 7 há a 

configuração mínima de quatro variáveis por nó para representarem a rede. 

Isso significa que ao inserir dados no banco com a orientação do Quadro 7, 

vai se notar a formação dos sete nós que caracterizam a rede.  

O Quadro 8 rotula a rede para análise com as variáveis representantes e 

as ligações de baixa intensidade. Que são as associações óbvias 

identificadas em campo e de fácil interpretação para os analistas confirmarem 

a relação existente entre elas. Isso significa que a análise se enriquece 

mesmo a um nível de integração baixo ao agrupar variáveis que possuem 

relacionamento representativo de um nó processual. 

 

Nó Variáveis representantes dos nós na rede

N1 SKU QtdDem CusTot Capac_Mes EstPA

N2 SKU EstMP VolOcupMP CodFornec Refugo

N3 SKU TempTotMontPA Capac_Mes Refugo LtEcProdTransf

N4 SKU FreqConsPA VolOcupPA QtdDem EstPA

N5 SKU CodFornec Refugo CusMP VolOcupMP

N6 SKU CodFornec CusMP Capac_Mes LtEcCompra

N7 SKU QtdDem EstPA VolOcupPA FreqConsPA
 

Quadro 7 - Variáveis representantes dos nós da rede 
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Quadro 8: Variáveis representantes dos nós da rede com ligações de baixa intensidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós Variáveis representantes ligações baixa intensidade

N1 SKU QtdDem CusTot Capac_Mes EstPA CodFornec FreqConsPA EstMP TempTotMontPA CusMAQ RevQ

N2 SKU EstMP VolOcupMP CodFornec Refugo LtEcCompra FreqConsMP CusMP QtdDem CusTot

N3 SKU TempTotMontPA Capac_Mes Refugo LtEcProdTransf CusMAQ QtdDem CusTot RevQ

N4 SKU FreqConsPA VolOcupPA QtdDem EstPA CusTot Capac_Mes

N5 SKU CodFornec Refugo CusMP VolOcupMP CusTot EstMP

N6 SKU CodFornec CusMP Capac_Mes LtEcCompra CusTot EstMP CusMAQ QtdDem RevQ

N7 SKU QtdDem EstPA VolOcupPA FreqConsPA CusTot Capac_Mes
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O Quadro 9 mostra o rótulo da rede com as variáveis representantes e 

as ligações de alta intensidade. 

  

NÓ 1 NÓ 2

SKU CusMOD VolOcupPA SKU QtdMP

CodCompMP CusMOI FreqConsPA EstMP VolOcupMP

QtdMP CusMAQ Per VolOcupMP VolOcupPA

CodFornec PercTotMP EstMP CodFornec Per

Refugo PercTotMOD EstPA Refugo CusMAQ

LtEcProdTransf PercTotMOI TempTotMontPA LtEcCompra FreqConsPA

LtEcCompra PercTotMAQ Capac_Mes FreqConsMP EstPA

FreqConsMP QtdDem RevQ CusMP Capac_Mes

VolOcupMP CusTot QtdDem RevQ

CusMP LtEcProdPA CusTot LtEcProdTransf

NÓ 4 NÓ 3

SKU CusMOD VolOcupPA SKU LtEcProdPA

CodCompMP CusMOI FreqConsPA TempTotMontPA EstPA

QtdMP CusMAQ Per Capac_Mes VolOcupPA

CodFornec PercTotMP EstMP Refugo FreqConsPA

Refugo PercTotMOD EstPA LtEcProdTransf Per

LtEcProdTransf PercTotMOI TempTotMontPA CusMAQ EstMP

LtEcCompra PercTotMAQ Capac_Mes QtdDem QtdMP

FreqConsMP QtdDem RevQ CusTot LtEcCompra

VolOcupMP CusTot RevQ FreqConsMP

CusMP LtEcProdPA CusMOD

NÓ 5 NÓ 6

SKU QtdMP SKU FreqConsMP

CodFornec LtEcProdTransf CodFornec VolOcupMP

Refugo LtEcCompra CusMP FreqConsPA

CusMP EstPA Capac_Mes Per

VolOcupMP FreqConsMP LtEcCompra LtEcProdTransf

CusTot QtdDem CusTot CusMOD

EstMP FreqConsPA EstMP LtEcProdPA

CusMAQ Per CusMAQ VolOcupPA

QtdDem EstPA

NÓ 7 RevQ TempTotMontPA

SKU PercTotMOI Refugo

CodCompMP PercTotMAQ

QtdMP QtdDem

CodFornec CusTot

Refugo LtEcProdPA

LtEcProdTransf VolOcupPA

LtEcCompra FreqConsPA

FreqConsMP Per

VolOcupMP EstMP

CusMP EstPA

CusMOD TempTotMontPA

CusMAQ Capac_Mes

PercTotMP RevQ

PercTotMOD

 

Quadro 9: Variáveis representantes dos nós da rede com ligações de alta intensidade 
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O Quadro 9 mostra a necessidade de um agrupamento mais atrativo e 

robusto para a análise ao se combinar as variáveis eleitas e representantes 

dos nós processuais da rede. Nesse caso a intensidade de ligação descrita 

pelo Quadro 6 obedece o agrupamento e direciona as análises dos nós com 

um nível de coesão e correlação entre os nós associando todo impacto 

gerado por variações não esperadas no método tradicional. 

Devido ao grande volume de cenários, 497 no total, com gráficos e com 

quadros de indicadores gerados para cada cenário apresentado à validação 

dos analistas especialistas, fica inviável no texto a demonstração desse 

desdobramento, com todo o material gerado e analisado em campo. No 

entanto, cabem alguns exemplos para ilustrar as saídas proporcionadas pelo 

algoritmo DAMICORE. Os Quadros 7, 8 e 9 representam de que forma os 

vetores deverão ser preenchidos com os valores, tanto planejados quanto 

reais, da rede em operação. Esses preenchimento configura a rede mapeada 

com os respectivos nós. 

O primeiro processo, por exemplo, responsável pela configuração da 

rede, analisa os dados de planejamento. No Quadro 7 há a configuração dos 

sete nós mapeados para serem analisados. Do banco de dados extraem-se 

os arquivos baseados e orientados pelas variáveis firmadas pela pesquisa. 

Quando decomposto, o primeiro processo, que é o de configuração da rede, 

resulta em cinco cenários de análise exigidos pelo método. A Figura 11 a 

seguir mostra os cinco gráficos em formato de DNA gerados pelo algoritmo, 

com a disponibilização dos arquivos sistematicamente rotulados pela 

pesquisa, com os dados da rede R001 para exemplificar a atuação do 

DAMICORE. Ao interpretar a Figura 11 com os dados da R001, compreende-

se o processo de planejamento de uma rede pelo método elaborado pela 

pesquisa e quando submetido a análise do DAMICORE fortalece o trabalho.  

Conforme a Figura 11 demonstra, um arquivo único com os doze (12) 

meses de planejamento da rede é clusterizado e mostra claramente a 

sazonalidade da rede com três arestas baseadas na variável de tempo de 

revisão do planejamento (gráfico de DNA P1.1). As arestas são os nós 

encontrados e a união delas é um nó em comum cujas características 

permitem a ele ser o ancestral homólogo dessas arestas. Essa primeira 

análise de todas as variáveis agrupadas é a mesma realizada pelos analistas 
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de planejamento e pelos analistas de controladoria. O que credibiliza o 

método e dá segurança para avançar nos agrupamentos.  

Assim, de agora em diante, apenas com a validação dos analistas, o 

método de análise, conforme cadastro declarado no Quadro 7, gera sete 

arquivos representando sete nós da rede com os dados de planejamento para 

serem clusterizados (gráfico de DNA P1.2 da Figura 11). Os sete arquivos, 

como contraprova do método, são gerados com os critérios do Quadro 7, no 

entanto, analisados todos de uma vez (gráfico de DNA P1.3 da Figura 11) e 

produzem um efeito bem superior ao primeiro processo ao denunciar uma 

distância maior entre dois nós, quando se detecta um erro no planejamento 

do segundo quarto do período de análise da revisão dos dados da rede.  

Os mesmos dados são agrupados com a orientação descrita no Quadro 

8 (gráfico de DNA P1.4 da Figura 11), que são as ligações de baixa 

intensidade entre os nós e detectam quatro correlações entre os nós não 

percebidas, contudo, validadas pelos analistas.  

O planejamento da rede é finalizado com o mesmo conjunto de dados 

que é agrupado conforme descrição do Quadro 9 (gráfico de DNA P1.5 da 

Figura 11) que mostra as ligações de alta intensidade entre os nós. A 

detecção e o afastamento de três arestas sugeriram o replanejamento de 

volumes de produção considerados não onerosos ao processo, porém, a 

correlação de alta intensidade foi confirmada pela distância da variável de 

custo total atrelada às outras variáveis de custos diretos e indiretos à 

fabricação e demonstradas visualmente, o que ratificou as ligações de alta 

intensidade e justifica, assim um novo acordo para o planejamento. 

Dessa forma, o planejamento é encerrado mediante cadastro validado 

pela revisão da literatura que agrupa os nós conceitualmente apoiados na 

coordenação do processo de produção, no controle e orientação da inovação 

e aguarda uma análise para o equilíbrio das variáveis constantes na função 

produção sob a ótica das vertentes de redes. Tudo isso se confirma mediante 

as correlações entre os nós detectadas pelo DAMICORE. 
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Figura 11: Cenários DNA do Processo 1 decomposto
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P1.4

P1.5
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O segundo processo gera, com a rede já em operação, dez cenários 

baseados nos dados reais versus o confronto dos dados planejados da rede. 

Isso significa inserir os arquivos, mediante a ordem ditada pelo método 

elaborado pela pesquisa, do primeiro processo, para serem clusterizados em 

conjunto com os realizados no segundo processo. O cadastro conceitual 

rotulado segue a mesma lógica do planejamento orientado pela disposição 

das variáveis e seus respectivos agrupamentos mostrados nos Quadros 7, 8 e 

9. A Figura 12, com os dados da R001, mostra os dez cenários resultantes de 

decomposição do segundo processo do método de análise com a rede em 

operação analisada com dados reais. Os gráficos de DNA numerados de P2.1 

a P2.5 são submetidos com o mesmo conceito do planejamento, contudo com 

os dados reais. Os gráficos de DNA numerados de P2.6 a P2.10 é a 

clusterização dos dados planejados com os dados reais que acontece entre 

os processos de P1.1 a P1.5 da Figura 11 com os processos P2.1 a P2.5 da 

Figura 12 para manter o mesmo padrão e a coerência na análise. 

Assim, no primeiro processo que contém todo o ciclo de vida realizado 

da rede (gráfico de DNA P2.1 da Figura 12) a clusterização dos dados reais 

são ou deveriam ser o reflexo do planejado (gráfico de DNA P1.1 da Figura 

11). Duas oportunidades foram então notadas pelos especialistas. O 

planejamento não necessitaria de sazonalidade explícita pois, nos dados 

realizados o conjunto se comportou com números próximos para todos os 

nós. E a outra oportunidade foi a correlação sugerida e validada da união de 

um período intermediário com os custos diretos que ao se variar o período, 

que é uma variável de tempo e entrega da demanda, a de custos diretos foi a 

mais afetada para outro período. Na sequência, com a rotulação conceitual 

dos nós representantes (gráfico de DNA P2.2 da Figura 12) dos dados reais 

da rede, a correlação sugerida foi de exatamente cinco novos nós homólogos 

como já encontrada no processo espelhado do planejamento (gráfico de DNA 

P1.2 da Figura 11) o que reforça a necessidade de padronização do modelo 

de análise. No agrupamento dos nós com todo o período (gráfico de DNA 

P2.3 da Figura 12) quando confrontado com o planejamento (gráfico de DNA 

P1.3 da Figura 11) mostra sete correlaçoes a mais do que a esperada no 

quesito demanda para a R001.    
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Com a sutil diferença gráfica, no entanto, significativa, entre as ligações 

de baixa intensidade (gráfico de DNA P2.4 da Figura 12), e as ligações de alta 

intensidade (gráfico de DNA P2.5 da Figura 12) dos dados realizados, os 

especialistas observaram uma clusterização de três arestas com nó em 

comum não consideradas no planejamento que foi a realização de impostos 

referentes a novas tributações. As análises que confrontam, doravante, dados 

planejados normalizados com os dados reais (gráficos de DNA P2.6 a P2.10 

da Figura 12) revelam correlações validadas de alto valor não detectadas pelo 

método tradicional.  

No confronto simples (gráfico de DNA P2.6 da Figura 12) encontraram-

se onze correlações em todas as frentes de análise de custo, prazo e 

qualidade de entrega. Note-se que as arestas com nós em comum estão 

interligadas por variáveis desperezadas no método atual. Como por exemplo, 

a de planejamento da demanda com forte ligação com o a de refugo. Para 

citar uma situação da R001.  

Na análise pura confrontada nó a nó dos dados reais com os planejados 

(gráfico de DNA P2.7 da Figura 12) oito correlações foram além da análise 

comum. Ao se agrupar todos os nós (gráfico de DNA P2.8 da Figura 12) três 

importantes correlações destacadas pelos analistas com distâncias muito 

próximas dos dados de revisão do planejamento, mais seis correlações 

confirmadas no aumento do tempo de resposta às viradas de planejamento. O 

que conferiu poder para ambas as áreas, planejamento e controladoria, 

questionarem e exigirem horizontes mais firmes em detrimento do 

cumprimento de prazos. As ligações de baixa intensidade de dados reais 

versus dados planejados (gráfico de DNA P2.9 da Figura 12) revelaram um 

pareamento em custo de matéria-prima com custo de estoque devido a 

negociação de compras. As ligações de alta intensidade (gráfico de DNA 

P2.10 da Figura 12) denunciaram enormes distâncias entre gastos indiretos 

planejados com valor agregado real do produto no custo final devido a 

premiação dada a novos gerentes divisionais em três ocasiões ao longo do 

ciclo de vida da análise. 
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Figura 12: Cenários DNA do Processo 2 decomposto
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O terceiro processo, orientado pelo viés conceitual da função produção, 

agrupa as variáveis representantes de volume, capital e trabalho e pelo 

método de análise contém a geração de seis cenários, como ilustra a Figura 

13 com dados da rede R001. 

Com a mesma lógica de agrupamento oriunda dos Quadros 7, 8 e 9 a 

análise para agrupar variáveis orientada pela função produção reforça a 

lógica da hipótese. Por exemplo, no início da análise (gráfico de DNA P3.1 da 

Figura 13) o agrupamento demonstra que o desejo de manter o equilíbrio, 

apesar de implícito, entre demanda e os gastos com a  produção, existe e se 

confirma ao comparar com o planejamento sem rótulo da rede somente com 

os dados puros (gráfico de DNA P1.1 da Figura 11). A semellhança entre os 

cenários trouxe uma pequena correlação de diminuição do volume em prol da 

qualidade. Quando se analisa somente os dados reais com o agrupamento 

conceitual da função produção (gráfico de DNA P3.2 da Figura 13), o 

distanciamento diminui abruptamente e demosntra a simplicidade dos 

analistas de se planejar ao desconsiderar a correlação idealizando curvas não 

factíveis a operação. 

Pareando os nós planejados pela função produção pelo tempo de 

atendimento (gráfico de DNA P3.4 da Figura 13), que obedece a uma 

“sazonalidade” intrínseca e não questionada, nota-se uma distância grande 

com três correlações, para em seguida, ser refutada pela análise com dados 

reais no viés da função produção (gráfico de DNA P3.5 da Figura 13), que 

mostra distância menores para as mesmas correlações. Desmitifica-se assim, 

o conceito de sazonalidade da R001 analisando pelo viés da função produção 

o cenário real versus padrão (gráfico de DNA P3.6 da Figura 13) que 

diminuem claramente as distâncias entre os nós correlatos e sugerem mais 

dez correlações de impacto significativo ao ambiente da R001.   

Os cenários em formato de DNA, demonstrados pelas Figuras 11, 12 e 

13, facilitam a rápida intervenção do analista na identificação do nó correlato 

em comum aos nós analisados em questão. Além disso, o algoritmo 

DAMICORE também possui como saída arquivos compilados numericamente, 

que são as raízes geradoras dos gráficos. São seis arquivos por cenário que 

auxiliam na interpretação da correlação filogenética sugerida após a 

clusterização realizada. Ao todo foram seis (6) arquivos para quatrocentos e 
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noventa e sete cenários (497) que somados geraram dois mil novecentos e 

oitenta e dois (2982) arquivos de apoio oriundos do algoritmo.   

Os arquivos textos mostram os ancestrais em comum que um nó possui 

em relação a outro. Colocam assim, em destaque para o momento das 

análises, que a atenção seja direcionada para a correlação sugerida. Então, a 

correlação encontrada é a confirmação de que ao se alterarem quaisquer que 

sejam as variáveis correlacionadas por um nó pai em comum, uma delas 

receberá o impacto notado visualmente. Alarme esse que não existe no 

método tradicional. 

A rápida intervenção do analista na identificação das correlações se 

confirma, incialmente, em pré-validações nas verificações, além das visuais, 

nos dados mostrados nos arquivos textos gerados pelo DAMICORE.  

A Figura 14, para elucidar, mostra como funciona um arquivo base de 

saída correspondente à configuração da rede com dados planejados para os 

nós e as ligações de baixa intensidade, descritas por exemplo, no gráfico em 

formato de DNA do processo P1.4 da Figura 11. A interpretação da filogenia 

que ocorre durante a clusterização dos arquivos conceitualmente orientados 

pela pesquisa fica: o processo P1.4 reflete o planejamento da rede com sete 

nós processuais identificados pelo algoritimo. Ele encontra quatro correlações 

entre a população de sete nós. As arestas se interconectam pelos conceitos 

da pesquisa e já sugerem investigação para os analistas. 
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Figura 13: Cenários DNA do Processo 3 decomposto 
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Figura 14 - Rede R001 Processo 1.4 clusterizado pelo DAMICORE – texto e DNA 

 

 

A Figura 15, mostra, como complemento, um arquivo de saída do 

algoritmo com dados do texto da Figura 14 para o processo P1.4 da Figura 

11, destacando a distância entre os nós e quais nós possuem correlações 

e/ou ancestrais em comum. Processo também denominado de homologia nos 

termos da computação evolutiva. 

A Figura 15, que representa o processo P1.4 da Figura 11, os nós 

representados apenas por números, sem o hífen tracejado como sufixo, são 

os nós correlatos encontrados pelo algoritmo. Interpretando esse caso para o 

nível mais alto da discussão com os especialistas fica: além dos sete nós 

processuais de planejamento no momento da configuração da rede possuirem 

interconexão teórica, há pelo menos quatro outras correlações que devem ser 

consideradas no planejamento. 

Pelo método tradicional a correlação mais comum de se encontrar e 

ainda de forma pontual, esporádica e aleatoriamente dependente da 

experiência do analisador, é a corporativa implícita e tácita, detectada 
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sistemicamente pela pesquisa e representada nos processos P1.1, P2.1, P2.2 

e P3.1 explicada no momento do mapeamento em campo pelo trabalho. Isso 

significa que, mesmo por iniciativa e não por impulso processual, analistas de 

controladoria e de planejamento, quando decidem fazer as análises de forma 

integrada, com esforço extra, enxergam e comparam apenas quatro 

processos, em razão da falha processual evidenciada pela pesquisa. O que 

reforça a deficiência do método tradicional de análise.  

 

 

Figura 15: Distância e nós correlatos Rede R001 – Processo 1.4 

 

Em contrapartida, o método estabelecido pela pesquisa utilizando o 

mesmo corpo de variáveis, contudo estruturadas conceitual e sistemicamente, 

valida de maneira integrada, além dos confrontos expostos pelo método 

tradicional, vinte e um cenários expostos a especialistas que puderam notar 

problemas e/ou oportunidades para o processo decisório, outrora ambos 

deixados de lado devido à ausência de conceituação.  

A seção seguinte faz a análise comparativa entre os métodos. 
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5.3 Análise de indicadores – comparativo entres os métodos 

Para que os métodos de análise, o tradicional e o elaborado pela 

pesquisa, fossem comparados em eficiência, indicadores de desempenho 

foram estabelecidos e normalizados para que as comparações pudessem ser 

efetuadas. A pesquisa, então, lança mão dos conceitos constantes na função 

produção pois, há a diretriz, já descrita pelo trabalho, de se buscar o equilíbrio 

da função produção entre as variáveis que a compõe até mesmo sem 

orientação estruturada. 

Assim, baseada nas variáveis que se relacionam e representam os 

volumes (Q) praticados e nas que estão em função do capital (K) e trabalho 

investidos (L) na produção de um item e/ou serviço, a pesquisa apresenta 

cinco frentes comparativas após o encerramento das análises. As frentes 

estão compiladas no Quadro 10: as ações propostas internamente ao nó 

principal de forma isolada; as ações propostas externamente ao nó principal 

de forma isolada que resultam em uma terceira que é o foco em discussão 

dos números de problemas a serem priorizados e solucionados isoladamente; 

as ações integradas que resultam na última frente com foco nas discussões 

dos problemas orientados e pertencentes ao viés processual. Essa última, 

guiada pelo escopo da pesquisa de se trabalhar de forma integrada e 

orientada a processos. 

O Quadro 10 contém o número de ações baseadas nas variáveis que 

agrupadas compõe a função produção ou pela demanda, ou pelo esforço ou 

pelo investimento empreendido no processo de produção. 

Para as ações, tanto internas quanto externas ao nó principal, de forma 

isolada e pontual, o método tradicional é mais eficiente e direciona a análise 

para resolução e foco nos problemas também de maneira isolada. Porque é 

exatamente esse o propósito do método tradicional. De forma desconexa o 

método tradicional desvincula ações e, consequentemente, atribui soluções 

isoladas aos problemas. Isso também auxilia e reforça a precisão do 

levantamento em campo realizado pela pesquisa. 

O método elaborado pela pesquisa trabalha com visão integrada. Dessa 

forma, as ações integradas orientadas aos nós processuais encontraram mais 

problemas e/ou oportunidades a serem avaliados. Isso demonstra que o 
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propósito para o qual é construído é atendido. Faz-se análise de forma 

integrada e descobrem-se correlações entre os nós processuais, algo que no 

método tradicional não seria observado. 

O Quadro 10 resume e ilustra o desempenho dos dois métodos 

cruzando os dados por rede analisada e pelas frentes comparativas, 

orientadas pela função produção e fundamentadas em custo, prazo e 

qualidade na operação. Vale ressaltar que os dados do Quadro 10 foram 

normalizados pelas frentes por número de ações e de problemas a fim de se 

extrairem curvas e analisar-se o comportamento dos métodos perante os 

indicadores de desempenho. 

Para uma direta compreensão do Quadro 10 a Figura 16 é a geração 

dos seus dados por todas as redes analisadas em gráficos e permite 

examinar como se comportou a aplicação dos métodos. A linha azul nos 

gráficos representa o Método Tradicional de Análise (MTA), no Quadro 10 

representado pela sigla MTA. A linha vermelha representa o Método 

Elaborado pela Pesquisa (MEP), no Quadro 10 com a sigla MEP. O eixo das 

ordenadas depende da escala da operação da rede, que varia no número de 

equipes dedicadas e nas decisões direcionadas para esse trabalho de 

análise, o que contribui com o volume para a aplicação dos métodos. A 

influência, do eixo “y” dos gráficos da Figura 16 está em fornecer volume de 

dados para análise. 
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 Quadro 10 -  Comparativo entre os métodos

ações propostas internas isoladas ações propostas externas isoladas ações integradas foco problemas isolados foco problemas nós processuais

Q(1) K(2) L(3) Q(4) K(5) L(6) Q(7) K(8) L(9) Q(10) K(11) L(12) Q(13) K(14) L(15)

MTA 33 49 73 67 56 76 9 23 28 83 107 96 24 18 34

MEP 9 17 29 42 48 39 26 32 46 33 43 19 73 87 122

MTA 57 84 124 114 95 129 17 40 49 140 180 162 42 32 59

MEP 17 30 50 72 82 67 45 55 79 57 74 34 124 147 205

MTA 23 35 53 48 40 55 5 15 19 60 78 70 16 11 23

MEP 5 11 20 29 34 27 17 22 32 23 30 12 53 63 89

MTA 25 33 45 42 36 46 13 20 26 50 62 56 20 43 60

MEP 4 8 14 20 23 19 12 15 19 16 21 9 36 17 25

MTA 114 166 244 224 189 254 36 81 98 276 354 319 85 65 117

MEP 36 62 101 143 163 133 91 111 156 114 146 68 244 289 403

MTA 30 47 73 66 54 76 4 19 24 84 110 98 20 13 34

MEP 13 21 34 48 55 45 9 22 27 39 49 23 17 19 37

MTA 30 45 67 61 51 69 8 21 25 76 98 88 22 16 31

MEP 8 15 26 38 44 36 24 29 42 30 39 17 67 80 112

MTA 55 81 119 109 92 124 17 40 48 135 173 155 41 32 57

MEP 17 30 49 70 79 65 44 54 76 55 71 33 119 141 196

MTA 196 232 286 272 248 293 142 173 185 308 362 338 176 162 198

MEP 142 160 187 216 230 209 180 194 225 196 218 164 286 317 396

MTA 18 20 24 23 22 25 14 16 17 26 30 28 16 15 18

MEP 14 15 17 19 20 19 17 18 20 18 19 15 24 27 33

MTA 21 31 47 43 36 49 5 14 17 54 70 63 15 11 21

MEP 5 10 18 27 31 25 16 20 29 21 27 11 47 61 80

MTA 144 211 311 286 241 324 44 102 124 353 453 407 107 82 148

MEP 45 78 128 182 207 169 115 141 199 144 186 86 311 369 515

MTA 31 47 71 65 54 74 7 21 26 81 105 94 22 16 39

MEP 7 15 27 40 45 37 24 30 44 31 41 17 71 85 120

MTA 397 412 434 428 418 436 375 388 392 443 465 455 389 383 398

MEP 375 382 393 405 411 402 391 396 409 397 406 384 434 446 479

MTA 34 36 38 37 36 38 32 33 34 38 40 39 33 33 34

MEP 32 33 34 35 35 35 34 34 35 34 35 33 38 39 42

MTA 145 218 328 300 250 342 114 141 206 375 485 436 106 78 152

MEP 35 71 126 185 212 171 36 100 123 146 192 83 94 83 155

MTA 16 23 34 32 26 36 4 11 13 39 51 45 11 9 16

MEP 4 8 14 20 23 18 12 15 22 16 20 9 34 41 58

MTA 66 98 148 134 113 153 14 43 54 169 218 196 46 32 67

MEP 12 30 55 81 95 76 48 60 91 64 81 34 144 173 245

MTA 51 76 114 105 87 119 13 35 43 130 168 150 36 27 52

MEP 13 25 44 65 74 60 17 32 40 51 67 29 39 31 61

MTA 50 69 97 90 77 100 22 39 44 109 137 124 40 33 51

MEP 22 32 46 61 68 57 42 49 65 50 62 34 97 113 154

MTA 37 48 64 60 53 66 21 31 34 71 87 79 31 27 38

MEP 21 27 35 43 47 41 33 37 46 37 44 28 64 73 97
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O eixo das abscissas avalia, compara os métodos, verifica e confirma a 

tendência mediante a expectativa da hipótese da pesquisa. Para identificação 

e localização na representação gráfica da Figura 16, o número entre 

parênteses do Quadro 10, que vai de 1 a 15, a frente das variáveis da função 

produção Q, K ou L, indica a posição X do par ordenado (X,Y), nos gráficos 

de análise entre os métodos. Somente para os intervalos em “x” de 1 a 6 e de 

10 a 12, a interpretação literal dos gráficos é que no eixo “x”, a linha vermelha 

que representa o MEP, deve permanecer abaixo da linha azul que representa 

o MTA. Conforme mostra o Quadro 10 são as frentes de ações isoladas, com 

consequência e foco nos problemas isolados. E, nas faixas de 7 a 9 e 13 a 15 

ainda no eixo “x”, a linha vermelha deve estar acima da azul, que são as 

frentes de ação integradas com foco na resolução de problemas processuais. 

Ao observar o desempenho da aplicação do método elaborado pela 

pesquisa nas replicações, quatro redes em vinte e uma analisadas não 

obtiveram resultados satisfatórios com a utiilzação do método. As redes R004, 

R006, R016 e a R019. 

Na R004 a situação se inverteu nitidamente, enquanto nas R006, R016 

e R019 o método da pesquisa se comportou muito próximo ao método 

tradicional. Fato esse que impulsionou a pesquisa a retornar a origem dos 

dados e questionar novamente as fontes. Um comportamento equivocado na 

entrada dos dados foi confirmado e mantido aqui para efeitos de registro afim 

de evitar problemas futuros. 

Contudo, se constatou para essas quatro redes, nas quais o método, ou 

não teve validade, ou não fez diferença nas análises, uma não difusão e um 

não compartilhamento no início da configuração da rede com os dados de 

planejamento. Isso signifca que no momento da instauração da visão 

processual dos nós, nó a nó, elas foram analisadas com o mesmo viés do 

planejamento realizado pelo método tradicional, que trata desavisadamente 

os nós de forma isolada até o fim da análise. 

Isso deve ficar registrado pois denota duas possibilidades. A primeira é 

mostrar uma abertura, por assim dizer deixada, pelo método para efeitos de 

reprodução dele, que pode vir a falhar, devido a erro operacional, quando os 

nós no momento do planejamento forem agrupados apenas integralmente e 

analisados agrupados até a dissolução da rede. A outra possibilidade é que 
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para corrigir essa simples abertura deve-se modelar um requisito funcional 

obrigatório que não permita desvincular a análise dos nós do planejamento 

inicial atrelados a quaisquer revisão e evolução da rede, para forçar o rótulo 

conceitual dos nós expostos pelos Quadros 7, 8 e 9 e que as combinações 

processuais sejam garantidas e verificadas a eficácia delas. Essa abertura, ou 

pode até ser confundida como falha, mais uma vez, corrobora com a linha de 

pensamento do método elaborado pela pesquisa de não trabalhar analisando 

os dados isoladamente. Dessa forma, para descontaminar a amostra, a 

análise a seguir desconsidera, tanto para o MTA quanto para o MEP, os 

números das ações de impacto na resolução de problemas das redes R004, 

R006, R016 e R019. 

Em um confronto direto ao se somar apenas as ações integradas para 

resolução de problemas dos nós processuais de forma integrada, tem-se o 

comportamento do MTA caso esse fosse orientado a rede, ele estaria com 

3060 ações integradas para resolver 4081 problemas processuais na rede 

produtiva o que demonstra uma propagação de resolução a uma taxa de 25% 

de eficiência. Já o MEP para o mesmos gêneros de problemas propiciou a 

proposição de 4032 ações integradas, ou seja, 31% mais ações que o MTA. E 

levou a resolução de 8737 problemas processuais o que demonstra uma 

propagação média de resolução a uma taxa de 53% de eficiência. Isso 

significa que comparativamente a orientação “ação  problema-processual” o 

MEP é pelo menos o dobro mais eficiente que o MTA. Agora, se se considerar 

todas as frentes das ações do MTA que são 17243 ações levando a 

resolução dos mesmos 4081 problemas integrados com impacto na rede 

produtiva, a propagação média de resolução é a taxa de 4,22 ações para um 

problema solucionado. Já o MEP se somadas todas as ações seriam 13006 

ações levando a resolução dos já citados 8737 problemas integrados com 

impacto na rede produtiva, o que demonstra uma propagação média de 

resolução a uma taxa de 1,48 ações para um problema solucionado. Isso 

reforça, diante da amostra, um universo de 31401 ações, o MEP é pelo 

menos 2,84 vezes mais eficiente que o MTA. Vale lembrar que o conjunto de 

variáveis disponíveis para o MEP é menor, portanto, reforça a robustez de se 

trabalhar orientado a processos bem representados no lugar de pontos 

isolados com alto números de variáveis.             
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6 Resultados - método de análise elaborado pela 

pesquisa - Estado Futuro (To-Be) 

O resultado desta pesquisa é um método de análise para a coordenação 

dos processos de produção, elaborado sob a ótica de redes de inovação 

colaborativas apoiado por agente inteligente evolutivo. O método preenche a 

lacuna descrita pela pesquisa e une dois principais processos 

organizacionais. O processo de análise de custo do processo produtivo com o 

processo de planejamento e execução da demanda constituída 

comercialmente. 

Ambos os processos são analisados, hoje, isoladamente o que ocasiona 

em perda de qualidade da análise. Como consequência, esse formato resulta 

em retrabalhos operacionais nas análises das áreas de controladoria e de 

planejamento e controle da produção. 

O método gerado, na pesquisa é resultado da intersecção conceitual da 

coordenação do processo de produção, das vertentes teóricas de redes, da 

inovação, da base para a formação da função produção e das técnicas da 

computação evolutiva aplicadas em dados coletados em campo. Inicialmente, 

utiliza-se de um projeto piloto para calibração, formatação dos dados de 

entrada e estabilização da utilização do método. Em seguida, o método se 

valeu da replicação, conforme Yin (2005), em outras redes para homologar a 

solução encontrada pela pesquisa. 

O método é representado pela modelagem técnica do EKD. São seis 

modelos que interagem e o conjunto deles quando interligados, além de 

representarem o resultado da pesquisa, formam uma arquitetura de referência 

para o processo de análise da coordenação do processo de produção. Os 

modelos são o de objetivos na seção 6.1 com a Figura 17, o modelo de regras 

de negócio na seção 6.2 com a Figura 18, o modelo de processos de 

negócios na seção 6.3 com a Figura 20, o modelo de atores e recursos na 

seção 6.4 com a Figura 21, o modelo de conceitos na seção 6.5 com a Figura 

22 e o modelo de componentes e requisitos técnicos na seção 6.6 com a 

Figura 23. 
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6.1 Modelo de objetivos - Estado Futuro (To-Be) 

 

A Figura 17 mostra o modelo de objetivos do método de análise. Como 

ponto principal da orientação pela busca de resultados consistentes em 

análises da coordenação do processo de produção há oportunidades para 

explorar e contribuir tecnicamente para o nível decisório tático (Objetivo 1), 

que tem de ser fundamentado para apoiar o equilíbrio da função produção 

(Objetivo 2). Essa contribuição técnico-conceitual (Objetivo 1) visa criar um 

paradigma de análise da coordenação do processo de produção em redes 

produtivas (Objetivo 3), orientar a análise fundamentada à inovação (Objetivo 

4) e, assim, preencher a lacuna processual existente entre as análises das 

áreas de controladoria e planejamento e controle da produção (Objetivo 6) 

regidas pela criação de um processo que administre a análise (Regra 1).  

Pelo fato da análise ser constituída por intermédio das vertentes de 

redes, ela transforma a oportunidade em objetivo de facilitar a formação e 

gerência de redes (Objetivo 5). Em seguida, após a constituição e projeto da 

rede, deve possibilitar a busca da correlação entre os nós pertencentes a rede 

(Objetivo 7) e verificar a existência das correlações (Objetivo 8) mediante o 

esgotamento das análises para as variáveis processuais eleitas (Objetivo 9), 

possibilitando e/ou forçando, assim, a  existência e a identificação do ciclo de 

vida da rede analisada (Objetivo 10). 
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 Figura 17 – Modelo de objetivos - método de análise elaborado pela pesquisa - To-be 
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6.2 Modelo de regras de negócio - Estado Futuro (To-Be) 

 

A Figura 18 mostra o modelo de regras de negócio do método de 

análise. As regras partem do princípio que, para preencher a lacuna 

processual atual da análise tradicional (Objetivo 6), é necessária a criação de 

um processo administrador da análise integrada (Regra 1). Isso requer 

aprendizado constante dos processos de produção do processo padrão 

(Regra 2), o que propicia a identificação das variáveis processuais (Regra 3), 

bem como a fundamentação da montagem e agrupamento delas orientados 

pela função produção (Regra 3.1),  pela inovação (Regra 3.2) e pela 

orientação morofológica de redes (Regra 3.3). Para apoiar essa identificação 

processual conceitual é necessária padronizar e associar as variáveis aos nós 

processuais da rede (Regra 4), que utiliza como referência a associação entre 

as variáveis e os nós da rede (Recurso 2). Em seqüência, requisita-se a 

apresentação padrão dos dados referentes à análise da rede (Regra 6) e 

proporcionam-se comparações por meio de indicadores de desempenho 

(Regra 7) que solicitam uma freqüência de atualização (Regra 5) e 

manutenção. 

Com a regra da criação processual que venha a gerir a análise de forma 

automática e transparente (Regra 1), os conceitos das vertentes teóricas de 

rede podem ser difundidos (Regra 8), o que ao mesmo tempo determina e 

autoriza a criação do ciclo de questionamento e revisão do status quo do 

processo analisado (Regra 9), para a busca constante de se trabalhar 

orientado à inovação (Regra 3.3) e auxilia na definição de períodos máximos 

e/ou mínimos para se efetuarem as análises (Regra 10). Inicia-se assim, a 

análise de primeiro nível estabelecido pela pesquisa (Regra 11) o que habilita 

a utilização de uma técnica computacional evolutiva (Regra 12) e credibiliza o 

algoritmo DAMICORE (Regra 13) como ferramenta de apoio e suporte 

analítico com capacidade estrutural de intepretar a conceituação constituída 

pela pesquisa para a coordenação do processo de produção.  
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Figura 18 – Modelo de regras de negócio - método de análise elaborado pela pesquisa - To-be 
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A Figura 19 ilustra as conexões solicitadas pelo modelo de objetivos que 

para cada objetivo é necessário o estabelecimento de uma regra para apoia-

lo. Se demonstra então, que para garantir a contribuição estabelecida pelo 

método (Objetivo 1), é necessária a instauração de indicadores de 

desempenho (Regra 7). Para fornecer a fundamentação do equilíbrio da 

função produção (Objetivo 2) é necessário modelar as variáveis que compõe 

a função produção (Regra 3.1). Para que um novo paradigma de análise da 

coordenação do processo de produção se estabeleça (Objetivo 3)  em redes 

produtivas há de se criar um controle das variáveis de mapeamento da rede 

(Regra 3.3) e a criação de um processo padrão de apresentação dos dados 

analisados (Regra 6).  

Para a orientação da análise estar sob as diretrizes da inovação 

(Objetivo 4) agrupam-se as variáveis definidas para o controle que a 

representam o norte da inovação (Regra 3.2).Para a formação e gerência da 

rede (Objetivo 5) difundem-se os conceitos de redes (Regra 8). Para 

preencher a lacuna processual existente (Objetivo 6) é necessária a criação 

de um processo administrador da análise integrada (Regra 1). 

A possibilidade de se buscar correlação entre os nós da rede (Objetivo 

7) faz-se a análise de primeiro nível processual (Regra 11) e utiliza-se uma 

técnica computacional inteligente (Regra 12).  Para a garantia da existência 

ou não de nós correlatos na rede (Objetivo 8) padroniza-se e associa-se as 

variáveis aos respectivos nós (Regra 4) para então, aplicar o algoritmo 

DAMICORE (Regra 13) como ferramenta analítica estruturada para 

clusterização. Após a eleição das variáveis processuais esgota-se (Objetivo 9) 

as análises possíveis existentes mediante agrupamentos permitidos ao se 

conhecer a identificação e validação das variáveis definitivas aos processos 

(Regra 3). E para forçar um ciclo de vida da análise (Objetivo 10) os períodos 

de mínimo e de máximo devem ser estabelecidos (Regra 10) para que o ciclo 

possa ser analisado equalitariamente. 
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Figura 19 - Modelo de regras e objetivos do método de análise elaborado pela pesquisa - To-be 
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6.3 Modelo de processos de negócios - Estado Futuro (To-

Be) 

 

A Figura 20 demonstra os processos de negócio do método de análise 

estabelecido pela pesquisa para a coordenação do processo de produção. 

Importante ressaltar que os processos seguem como linha principal o conceito 

do ciclo de vida das redes. Os  processos, quando decompostos, antes de a 

rede ser dissolvida (Processo 5), devem compreender a geração de pelo 

menos vinte e um cenários de análise necessários e comprovados pela 

pesquisa realizada em campo e fundamentada pela revisão da literatura 

realizada neste trabalho.  

Dessa forma, o conjunto dos processos e a sua respectiva 

decomposição  são regidos  pelo conhecimento das variáveis processuais 

(Regra 3) que os representam no método de análise. Assim se estabelecem  

a configuração da rede (Processo 1), a operação,  a evolução e as possíveis 

re-configurações (Processo 2) orientadas pela busca do equilíbrio da função 

produção (Processo 3). 

A configuração da rede (Processo 1) recebe como entrada os dados 

comerciais de vendas para o planejamento produtivo (Conjunto de 

Informações 1). A configuração da rede (Processo 1) consiste em manipular 

as variáveis identificadas (Regra 3) iniciando a análise com o planejamento 

integral de todo o ciclo de vida da rede mês a mês (Processo 1.1). Planeja-se 

aí todo o ciclo com a orientação dada pelos nós da rede (Processo 1.2). 

Agrupam-se todos os nós e tem-se uma visão da rede como um todo 

planejada (Processo 1.3). Com a orientação da associação dos nós aos 

processos, faz-se a análise dos dados com as ligações dos nós de baixa 

intensidade entre eles (Processo 1.4).  E, para finalizar o planejamento e a 

configuração do ciclo de vida, examina-se o agrupamento dos nós com as 

ligações de alta intensidade (Processo 1.5) e aí, como resultado,  tem-se a 

rede configurada (Conjunto de Informações 2). 

Com a entrada da rede em operação a análise considera dados reais 

para a necessidade de evoluir e/ou não reconfigurar a rede em operação 

(Processo 2). Em posse dos dados colhidos durante a operação produtiva, a 
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primeira análise é a do status de realizado acompanhando o ciclo de vida que 

no período da pesquisa é avaliado mensalmente (Processo 2.1), como 

usualmente, por definição, ocorre nas organizações. Em seguida, analisam-

se, pelo prisma da caracterização morfológica das redes, os nós, 

separadamente, nó a nó (Processo 2.2), para no próximo passo fazer a 

análise com os nós agrupados (Processo 2.3). Mediante a associação das 

variáveis aos processos (Quadro 6), faz-se a análise com os nós agrupados 

em ligações de baixa intensidade (Processo 2.4) para realizar a análise com 

os nós agrupados em ligações de alta intensidade (Processo 2.5). 

Para o ciclo de vida se faz necessário, então, após a análise 

separadamente do planejamento para configuração da rede (Processo 1) e do 

realizado na operação produtiva (Processos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5), executar 

comparativamente o planejamento versus o realizado. O confrontamento dos 

dados planejados com o reais se inicia com a mesma lógica do ciclo de vida 

mês a mês (Processo 2.6). Em seguida analisam-se os nós, nó a nó 

separadamente (Processo 2.7), agrupando-os para análise planejada e real 

(Processo 2.8). Conforme as variáveis associadas ao processo da 

coordenação do processo de produção, analisam-se os nós agrupados com  

as ligações de baixa intensidade entre eles (Processo 2.9) e aplica-se à 

análise dos nós com as ligações de alta intensidade (Processo 2.10). A partir 

desse conjunto, a análise de toda a operação, a rede terá condições de 

continuar a operação, ser evoluída e/ou re-configurada (Conjunto de 

Informações 3). 

O ciclo de análise se encerra na preparação e embasamento das 

variáveis sob a orientação da função produção (Processo 3). A análise se 

sustenta com as variáveis baseadas no conceito de que o volume deve estar 

em função do capital e do trabalho aplicados na produção. As variáveis eleitas 

são, então,  agrupadas para refletirem o impacto no equilíbrio da função 

produção e, assim, obtém-se a análise: do planejamento mês a mês 

(Processo 3.1), do realizado mês a mês (Processo 3.2), do planejado versus o 

realizado para a função produção (Processo 3.3), do planejado identificando 

nó a nó (Processo 3.4), do realizado, nó a nó  identificados (Processo 3.5) e 

do planejado versus o realizado nó a nó (Processo 3.6). 
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As análises, contudo, conjuntamente da configuração (Processo 1), da 

operação, da evolução e da re-configuração (Processo 2) somadas ao viés da 

função produção (Processo 3) vão gerar os cenários (Conjunto de 

informações 4) para a tomada de decisão tática (Processo 4), que resulta em 

decisões embasadas e estruturadas teoricamente por hipótese comprovada 

(Conjunto de Informações 5) para encerrar o ciclo de vida da rede com a 

dissolução dela (Processo 5). 
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Figura 20 - Modelo processos de negócio do método de análise elaborado pela pesquisa - To-be 
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6.4 Modelo de atores e recursos - Estado Futuro (To-Be) 

 

A Figura 21 mostra o modelo de atores e recursos e sua interação 

principal com o modelo de processos (Figura 20). Assim, o planejamento 

comercial (Processo externo 1) é de responsabilidade da alta administração 

(Papel 1). Em posse dos dados planejados comercialmente para a produção 

(Conjunto de Informações 1), o analista de controladoria (Papel 2), apoiado 

pelo analista de planejamento e controle da produção (Papel 3), executa a 

configuração da rede (Processo 1), coloca-a em operação (Processo 2) e, 

pelo prisma da função produção efetua análises em buca do equilíbrio dela 

(Processo 3).  

O processo analítico fundamenta o gestor de controladoria (Papel 4) 

para sugerir e/ou questionar decisões táticas (Processo 4) que são tomadas 

pelo gestor de planejamento (Papel 5) que cobra os gestores dos centros 

produtivos (Papel 6) para implantarem as decisões táticas (Processo 4) e, ao 

final do exercício, dissolve-se a rede concluindo o ciclo (Processo 5).  

O método de análise é complementado por recursos imprescindíveis à 

sua execução. O analista de controladoria (Papel 2) extrai e gera a partir do 

ERP um datawarehouse (Recurso 1), orientado pela tabela (Quadro 6) que 

faz as associações das variáveis aos processos e aos nós (Recurso 2) que aí 

podem ser gerados os agrupamentos orientados pela fundamentação 

conceitual da pesquisa (Recurso 3). Assim, pode-se aplicar o algoritimo 

inteligente DAMICORE (Recurso 4) e publicar os resultados em formato 

padrão para tomada de decisão em painel gerencial executivo (Recurso 5). 
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Figura 21 -  Modelo de atores e recursos do método de análise elaborado pela pesquisa - To-be 
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6.5 Modelo de conceitos - Estado Futuro (To-Be) 

A Figura 22 ilustra os conceitos que são utilizados ao longo da análise.  

A inovação (Conceito 1), considerada como vertente impulsionadora do 

método de análise, compõe a estratégia de negócios (Conceito 2) da 

companhia e ou rede a ser analisada. A estratégia de negócios da rede 

requer níveis decisórios (Conceito 2.1) que definam, implantem e operem a 

coordenação dos processos de produção (Conceito 3).   

A inovação (Conceito 1) para atuar em redes (Conceito 12) de 

colaboração (Conceito 12.1) necessita ser apoiada de forma integrada 

(Conceito 1.2). A coordenação dos processos de produção (Conceito 3) tem 

de definir e gerenciar os impulsos de inovação endo ou exógenos (Conceito 

3.1) e possui como padrão estabelecido por Landesmann e Scazzieri, (1996) 

os níveis de análise caracterizados pelos agentes, pelas tarefas e pelos 

materiais em processo (Conceito 3.2).  

A coordenação dos processos de produção (Conceito 3) se extende por 

toda a cadeia produtiva (Conceito 3.3), que se divide em logística inbound 

(Conceito 3.3.1), que se refere ao processo de recebimento e armazenagem 

de matéria-prima, manufatura, fabricação e montagem (Conceito 3.3.2), e 

logística outbound (Conceito 3.3.3), que é a armazenagem e expedição de 

produtos acabados. Para apoiar tecnicamente a inovação (Conceito 1), a 

estratégia de negócios (Conceito 2) e a coordenação  dos processos de 

produção (Conceito 3) há a computação evolutiva (Conceito 5).  

A computação evolutiva (Conceito 5), quando aplicada com conceitos de 

seleção e adaptação (Conceito 5.1), é uma sub-área da inteligência artificial 

(Conceito 5.2) e obtém resultados  em problemas que requerem flexibilização 

e adaptabilidade (Conceito 5.3). Esses conceitos fundamentam a construção 

do algoritimo DAMICORE (Conceito 6).  

Para avaliação desse processo de informações, que apoiará a tomada 

de decisão na estratégia de negócios (Conceito 2), surge a necessidade de 

implantar indicadores (Conceito 4) baseados em custo, prazo e qualidade 

(Conceito 4.1). Essa divisão para os indicadores é suficiente para cobrir, 

validar e classificar toda variável que se deseja controlar, principalmente as 

que afetam o equilíbrio da função produção (Conceito 4.2). Os indicadores 
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(Conceito 4) validam mensurando a coordenação dos processos de produção 

(Conceito 3) por meio das variáveis que compõem a função produção 

(Conceito 4.2).  

A coordenação dos processos de produção (Conceito 3) impacta a 

função produção (Conceito 4.2). A função produção (Conceito 4.2) fornece 

parâmetros para o método de análise propor as correlações entre os nós, que 

são as soluções candidatas validadas em campo do processo de filogenia na 

computação evolutiva (Conceito 5) e mensurar o processo das atividades 

para obtenção de inovação (Conceito 1).  

Dessa forma, essa interligação conceitual entre a junção da inovação 

(Conceito 1) em redes (Conceito 12) e a coordenação do processo de 

produção (Conceito 3) busca o equilíbrio da função produção (conceito 4.2) 

apoiada por técnicas de computação evolutiva (Conceito 5) e confirma a 

necessidade de fundamentação conceitual (Conceito 1). 
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Figura 22 - Modelo de conceitos do método de análise elaborado pela pesquisa - To-be 
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6.6 Modelo de componentes e requisitos técnicos - Estado 

Futuro (To-Be) 

 

A Figura 23 mostra o modelo de componentes e requisitos técnicos. 

Uma aplicação em tecnologia da informação requer um modelo de 

usabilidade e de interação com as funcionalidades do sistema. A pesquisa, 

assim, lança mão do modelo de componentes e requisitos técnicos para ser a 

base de um sistema de informação que seja o apoio do método elaborado 

pelo trabalho de análise para a coordenação dos processos de produção sob 

a ótica de redes de inovação colaborativas apoiado por agente inteligente 

evolutivo.  

Para desenvolver o sistema de informação para a análise da 

coordenação do processo de produção, ele deve garantir a aplicação do 

método de análise para coordenação do processo de produção (Objetivo do 

Sistema de Informação 1) para estabelecer um paradigma de análise da 

coordenação do processo de produção em redes produtivas (Objetivo 3) e 

apoiar a criação da cultura de análise orientada ao processo em redes 

colaborativas (Objetivo do Sistema de Informação 2).  E tem de apoiar o 

preenchimento da lacuna processual existente entre as análises de 

controladoria e planejamento e controle da produção (Objetivo 6). A aplicação 

necessita ter o status de ferramenta de apoio à decisão (Objetivo do Sistema 

de Informação 3), facilitar e mediar a aplicação conceitual validada (Objetivo 

do Sistema de Informação 4) e possuir a condição de flexibilidade à 

orientação à mudança (Objetivo do Sistema de Informação 5).   

Os  objetivos do sistema de informação devem ser guiados e rotulados 

por um cadastro conceitual (Requisito Funcional 3) aplicado e validado em 

campo pela pesquisa que necessita: de variáveis representantes dos 

processos com características relacionais e orientação a arquivos para 

composição de banco de dados (Requisito Funcional 3.1), de variáveis 

representantes das associações conceituais relacionadas às variáveis 

processuais (Requisito Funcional 3.2), de variáveis representantes das 

decisões baseadas nas análises (Requisito Funcional 3.3) e de indicadores 
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disponíveis para os processos de cadastro teórico, de planejamento e de 

decisão (Requisito Funcional 3.4).  

Esse cadastro conceitual (Requisito Funcional 3),  uma vez padronizada 

a entrada de dados (Requisito Funcional 4), necessita de interfaces de 

comunicação (Requisito Funcional 2) para  extrair sistemática e 

estruturadamente do sistema integrado, o ERP (Requisito Funcional 1), os 

dados a serem analisados. Em seguida, o cadastro teórico (Requisito 

Funcional 3) propicia o agrupamento processual publicado pela 

caracterização morfológica da rede (Requisito Funcional 6) e orienta à 

construção do datawarehouse (Requisito Funcional 7), que será o banco de 

dados que deve conter as informações da rede, necessárias para a análise 

orientada pela fundamentação conceitual aplicada pelo algoritmo evolutivo 

inteligente DAMICORE, (Requisito Funcional 5) que necessita ter como saída 

uma estrutura de pasta para controle de versão seriada das análises 

(Requisito Funcional 8) para, enfim, publicar os dados analisados em um 

painel executivo gerencial com tecnologia de apoio a relatórios padronizados 

com a função embutida de difusão compulsória e compartilhamento do 

conhecimento (Requisito Funcional 9). 
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Figura 23 -  Modelo componentes e requisitos técnicos- método de análise elaborado pela pesquisa - To-be 
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7 Conclusão 

No contexto da engenharia de produção o tema da coordenação do 

processo de produção é bastante atual e pertinente aos problemas 

enfrentados pela análise do planejamento e pela análise de custos. Este 

enfoque adquire mais destaque devido à necessidade de inovar para 

obtenção de vantagens competitivas e para atender aos desejos de consumo. 

O  desejo consumista e a necessidade de inovar para ser competitivo são 

classificados no âmbito gerencial como impulsos internos e/ou externos ao 

processo produtivo.  

A gerência média na coordenação do processo de produção, se não 

preparada, toma ou deixa de tomar decisões, que implantam a estratégia da 

organização, de forma equivocada, o que ocasiona impactos negativos 

estruturais significativos para o processo produtivo, tais como prejuízos, 

atrasos e perda de qualidade no produto final e/ou serviço. 

Diante deste contexto gerencial de alta dinamicidade, o objetivo da 

pesquisa em propor um método de análise estruturado conceitualmente e 

mais eficiente para a coordenação do processo de produção que apoie o 

processo decisório vai ao encontro de uma realidade industrial que tem de 

flexibilizar o atendimento às demandas sem perder qualidade e com menor 

impacto nas margens de lucro dos produtos. 

A discussão se enriquece a partir do ponto em que a coordenação do 

processo de produção necessita ampliar a análise para detecção de 

oportunidades e/ou problemas, não mais para o ponto produtivo de maior 

capacidade e, sim, para a cadeia que precede e fornece insumos e/ou 

serviços necessários à produção de um determinado item e/ou serviço. 

Nesse sentido, em posse dos mesmos dados disponíveis e analisados 

da maneira tradicional, surge o questionamento de como analisá-los de forma 

pontual e também de forma integrada e, ainda assim, contribuir para o 

processo decisório onde se encontra a coordenação do processo de 

produção de uma organização e de uma rede produtiva. Uma estruturação 

conhecida da ciência com intenções de demonstração é lançar uma hipótese 

para dados que devem ser observados mediante controle e método para 
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explicação da interrelação de fatos que podem ser refutados e/ou 

comprovados. 

Deste modo, uma hipótese mediante o método de pesquisa é lançada 

pelo trabalho para investigar redes e preencher a lacuna processual que 

ocorre entre analistas de planejamento e controle da produção e de 

controladoria na análise da coordenação do processo de produção. Em 

campo, a pesquisa modela o status quo, o Estado Atual (As-Is), do método 

tradicional de análise e aplica o entrelaçamento conceitual proposto pelo 

método de pesquisa. 

Com sucesso, o primeiro modelo gerado é o de conceitos de forma 

consensual (Modelo de Conceitos - To-be – capítulo 6), que, utilizando a 

fundamentação conceitual da coordenação do processo de produção elege 

variáveis para representar tarefas, agentes e materiais em processo. Isso 

auxilia na modelagem parcial do modelo de atores e recursos para os atores 

que utilizam o método. 

Por conseguinte, apoiado pelo modelo de conceitos, os modelos de 

objetivos e de regras de negócio são desenvolvidos para suprir a necessidade 

de se estruturar o modelo de processo de negócios. O modelo de processos 

só é então gerado de posse dos modelos de conceitos, de objetivos, de 

regras e do parcialmente modelado de atores e recursos, no projeto piloto na 

fase de calibração do método na rede R001.  

Após a calibração no projeto piloto, que consistiu na aplicação de 

vertentes teóricas de redes para desenho do modelo do processo de 

negócios, na validação de uma inovação da pesquisa, que foi a eleição das 

variáveis representantes do processo analisado (Figura 10), em estabelecer 

um ciclo de vida para um método de análise, em gerar os agrupamentos 

teóricos das variáveis, em validar uma outra inovação da pesquisa que são as 

ligações de baixa e de alta intensidade associadas aos nós processuais 

(Quadro 6) oriundos da caracterização morfológica e em criar agrupamentos 

que viabilizassem a análise pelo viés da função produção, a pesquisa utiliza 

uma tecnologia evolutiva para interpretar os dados rotulados. 

 

 



    138  

O algoritmo DAMICORE com três técnicas bem sucedidas que aliam 

conceitos da inteligência artificial para análise de redes de forma evolutiva, 

possui o perfil adequado e premia a pesquisa no projeto piloto, logo após ter 

sido validado em um caso para aplicação e desenvolvimento computacional 

em hardware também com a necessidade de identificação de clusters.  

O alcance do objetivo de se estabelecer um método de análise para 

coordenação do processo de produção, validado teórica e empiricamente, 

contribui com conceitos inovadores à ciência. É possível trabalhar com 

número reduzido de variáveis, desde que estas sejam representantes eleitas 

de nós processuais em análises integradas. Um agrupamento orientado para 

fundamentar a função produção de uma rede funciona, ao direcionar um 

algoritmo inteligente evolutivo, desde que rotulado teoricamente. Ao se 

cadastrarem agrupamentos orientados por nós processuais às ligações de 

alta intensidade, promovem-se correlações entre os processos. Isso 

demonstra que as variáveis não precisam ser analisadas de forma isolada. 

Conforme o contexto, se passível de mapeamento e orientação e 

fundamentação conceitual, as variáveis podem participar com prioridades 

distintas em nós processuais também distintos, facilitando o processo de 

correlação. 

Portanto, diante dos resultados da contribuição conceitual constatada 

por todo o conjunto do trabalho, já justificadas as razões, a pesquisa se 

habilita a criticar o status quo nas quais se encontram as organizações em 

rede, visto que compram softwares de custo alto, de complexa utilização para 

inteligência de negócios, conhecidos como business intelligence – BIs, que 

exigem mapeamento inicial médio em torno de quatrocentas (400) variáveis. 

Mediante a diretriz atual de geração e orientação a resultados rápidos, é 

inviável operar, controlar, compreender e confiar em cenários gerados além 

dos limites possíveis de discussão, sem fundamentação conceitual e sem 

comprovação da utilização de uma ou outra variável dentre estas constantes 

de um universo médio de quatrocentas. Nesse ponto frágil de operações 

grandes e complexas reside uma relação de confiança em quem faz o 

mapeamento processual atrelada à experiência de consultores e/ou 

especialistas externos a realidade operacional. Baseados nos dados de 

campo se permite então inferir que, além desses sistemas de business 
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intelligence cairem em descrédito rapidamente, eles requisitam alto esforço de 

manutenção e são limitados por tabelas cadastrais para a entrada de 

variáveis que são processadas, mesmo com regras complexas e bem 

definidas, por funções rígidas. 

O método elaborado pela pesquisa, ao contrário dos sistemas business 

intelligence, não é limitado ao número nem à troca de variáveis. A pesquisa 

demonstra que, quando justificadas, as variáveis para geração de 

agrupamentos que representam nós processuais apresentam alternativas 

estruturadas cientificamente e obtém resutados mais eficazes do que o 

método tradicional de análise. 

Para continuidade da pesquisa sugere-se trabalhar e validar a abertura 

operacional encontrada após o término do processo de replicação, colocando 

uma barreira para evitá-la em um requisito funcional do sistema de 

informação. Para impedir o surgimento dessa abertura e não gerar falhas 

interpretativas, no processo de reprodutibilidade na utilização, na aplicação 

isolada e equivocada do método, elaborado com forte orientação à 

integração. A detecção tardia da abertura operacional pela pesquisa em 

quatro redes cujos processos, apesar de mapeados, estavam em ponto de 

desconexão em um forte processo de departamentalização. 

Uma outra formulação seria mudar o foco do nível de análise para 

diferentes níveis de decisões estratégicas tomadas no processo de 

planejamento de vendas e operações (S&OP) pela alta administração. Esta 

também sugere modelar e orientar o método estabelecido pela pesquisa não 

só pela visão do nó detentor da rede, como foram construídas as análises, 

mas também, na visão dos nós secundários fornecedores de bens tangíveis e 

intangíveis ao processo. Para proporcionar ao processo decisório pertencente 

aos nós secundários por exemplo a fundamentação conceitual e preparação 

para expandir o processo de planejamento e questionar o repasse e 

transferência dos problemas oriundos do nó detentor. A junção das duas 

visões em um terceiro método de análise que pudesse confrontar realidades 

de “n” nós secundários versus a realidade do nó detentor geraria uma 

pesquisa interessante. 
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Apêndice A – Aplicações em inteligência artificial  

 

Diante das características apresentadas da lacuna processual e a 

proposta da pesquisa de utilização tecnológica, da fundamentação conceitual, 

até a fase das modelagens, de todo o processo por meio da técnica “As-Is  

Need-for-change To-be” do EKD, foi fundamentada pela busca de 

aplicações similares na literatura e o resultado trazido pela ciência até o 

momento em questão. Dessa forma, esse apêndice complementa a revisão 

literária em inteligência artificial. Contém autores importantes que contribuem 

para esse embasamento como Back et al (1996, 2000), Michalewicz e Fogel 

(2004), Fogel (1994, 1998, 1999), Holland (1993), Mitchell (1996).  

Uma classificação encontra-se nos algoritmos evolutivos multi-objetivos 

dentro das aplicações da computação evolutiva. A possibilidade de utilização 

das técnicas multi-objetivos deve-se ao fato da abordagem delas estarem 

direcionadas a problemas que necessitam atingir diferentes objetivos em 

momentos simultâneos (COELLO et al, 2002 e DEB, 2001). 

Em uma outra análise dos algoritmos evolutivos, é possível adaptar as 

técnicas evolutivas com modelos de inferência bayesiana para análise de 

redes. Pois uma rede bayesiana é a representação de uma tabela com as 

probabilidades da delimitação do problema a ser solucionado. Isso permitirá, 

por exemplo, identificar a correlação entre nós sob a vertente de análise de 

redes (LI et al, 2000 e MAU e NEWTON, 1997). 

As aplicações em ambientes similares ao da pesquisa, com impacto 

direto no planejamento e controle do processo de produção, são verificadas e 

incorporadas ao trabalho.  

Amiri et al (2009) utiliza conceitos evolutivos para avaliação de 

competência de mercado nas organizações.  Para o equilíbrio da função 

produção ele emprega um modelo multicriterial que visa aumento da 

produtividade. 

 Araujo (1994), devido a um problema de gargalo técnico e de padrão de 

análise dos fabricantes de circuitos integrados, aplica as técnicas evolutivas 

para descoberta de faltas no produto final. Consegue resolver pontualmente 

os gargalos de produção, para a indústria de componentes com impacto no 
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planejamento e controle da produção desse ramo nos equipamentos de teste 

inseridos na complexa montagem que são a de circuitos integrados. 

Carpinteiro et al (2009) e Efendigil et al (2009) demonstram a eficiência 

dos algoritimos de redes neurais para previsões de longo prazo. Eles colocam 

uma forma de análise futura da produção à disposição para que os 

planejadores possam decidir comparativamente o desempenho da 

organização com previsões para longos períodos produtivos. 

Já El-Sebakhy (2009) lança mão do mesmo artifício para previsão de 

pressão, volume e temperatura na produção de petróleo e Chung et al (2009) 

aplica especificamente na produção e registro de imagens. Apesar de 

utilizarem uma análise pontual e técnica, eles encontram uma correlação das 

decisões táticas do planejamento e controle da produção com validação 

interna e externa dos processos produtivos. 

Evans (1985) aplica algoritmos baseados em neurocomputação no 

processo de produção para definição ótima de tamanhos de lotes produtivos. 

Evans modela o reflexo das decisões de planejamento com as especificações 

delineadas em histórico produtivo. 

Gaaloul et al (2009) aplica a teoria evolutiva para fluxos de informações 

em processos produtivos e administrativos. Heath et al (2009) e Liu (2009) 

otimizam o processo de clusterização para redes de alta complexidade e Nie 

et al (2009) mineram dados evolutivamente em larga escala. Eles estudam a 

maximização das probabilidades e combinações das funções de produção em 

seus respectivos estudos de caso. Por intermédio da análise e visão de 

negócios assumem que os registros das informações, se minerados com os 

critérios transacionais entre um processo e outro, revelam a correlação entre 

os nós e com isso obtiveram ganhos operacionais no processo de produção.  

Confirmados os conceitos nas correlações encontradas por 

Kalyanasundaram et al (2009) que, apesar de aplicar tecnicamente filtros em 

processamento de sinais elétricos, faz a alusão ao fluxo de informações 

organizacionais relacionadas à produção. O fluxo processual pode ser 

especificado e avaliado com valores de processamento de sinal/pulso elétrico. 

As decisões quando avaliadas quantitativamente procedem e impactam no 

valor do sinal/pulso elétrico. Kalyanasundaram et al (2009) mostra a aplicação 

e a interação entre os sinais diretamente no processo de produção. 
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Hung e Chen (2009) mostram as redes neurais com algoritmos de 

seleção para previsão de falências em face das decisões de planejamento. 

Decisões essas que afetam a coordenação dos processos de produção no 

momento de estabelecer a ordem e sequenciamento produtivos mediante a 

demanda. 

Keskin e Ozkan (2009) aplicam a evolução com lógica Fuzzy em análise 

de riscos e falhas, conhecida como Failure Mode and Effect Analysis - FMEA 

para produto, processo ou projetos. Isso é uma método de análise por meio 

de técnicas da computação evolutiva com alternativa de melhoria em 

processos produtivos especificamente aplicado pelos autores em linhas de 

montagem para motores automotivos.  

Khanbary e Vidyarthi (2009) coletam informações em redes móveis e 

com o conceito de adaptação percebem como melhor distribuir os recursos de 

acesso e utilização dos equipamentos. Isso pode ser aplicado à utilização e à 

disponibilização de matéria-prima que encarece o estoque, associado ao 

tempo de armazenamento. Ponto importante e de destaque na coordenação 

dos processos de produção. 

Torres et al (2009) criam uma metodologia de análise para ambiente de 

produção agropecuários para auxiliar no processo de tomada de decisão dos 

dos produtores a fim de identificarem rapidamente a capacidade produtiva de 

animais por exemplo. Eles utilizam modelos evolutivos de seleção e, com 

isso, criaram no método deles uma abordagem mais rápida de classificação 

para o agronegócio.   

Xidonas et al (2009) cria uma metodologia com respostas para apoio em 

decisões financeiras de investimento. As informações são oriundas do 

desempenho das organizações e do tempo que conseguem equilíbrio 

financeiro.  Com o intuito de auxiliar nas análises para o processo de decisão, 

Xidonas mostra o impacto das decisões no processo de produção versus o 

desempenho organizacional e o reflexo na bolsa de valores. 

Essas contribuições demonstram a aplicação das técnicas evolutivas em 

problemas de engenharia e serviram de base conceitual para a pesquisa 

desenvolver o método de análise para a coordenação dos processos de 

produção. As pesquisas que mostram como resolver problemas de otimização 

com impacto no equilíbrio da função produção, apesar de ricas, bem 
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formuladas e fundamentadas, apenas análises pontuais específicas. O que os 

autores têm em comum é o fato de a contribuição deles não extrapolar o 

planejamento e controle da produção para um conceito tático da coordenação 

dos processos de produção sob uma vertente de redes colaborativas. 
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Apêndice B – Base sintética 

Em relação à criação de algoritmos caracterizados pelo campo da 

inteligência artificial, há um fase pro forma, no entanto de extremo valor e 

nenecessária, que é a de pré-validação com a geração de dados sintéticos 

para que as técnicas criadas sejam postas à prova (WAINER, 2007). Há, 

inclusive, bases de dados padronizadas, como uma espécie de gabaritos 

universais disponíveis, que permitem avaliar desempenhos computacionais, 

bem como saídas e resultados previamente esperados e já publicados que 

classificam o algoritmo. 

Não é o escopo da pesquisa avaliar o desempenho computacional do 

algoritmo DAMICORE mas, sim, colocar a prova o preparo conceitual flexível 

diante de grandes volumes de dados. No entanto, em pesquisa com a 

utilização de tecnologias inovadoras, essa fase pro forma de avaliar com 

dados sintéticos, não só auxilia na calibração e na manipulação dos dados 

como dá crédito à pesquisa pelo cumprimento da etapa. 

Assim, a pesquisa simula uma base sintética de grande porte e alcança 

resultados orientativos que comprovam a robustez do método de análise. A 

base criada tem embutida, intencionalmente, problemas e oportunidades 

correlacionados entre as variáveis eleitas e validadas pela pesquisa. 

Obviamente, o número de variáveis, no caso o rótulo conceitual do banco de 

dados foi mantido. O acréscimo se deu em número de registros 

representando o ciclo de vida das redes atingiu a ordem de grandeza de 

milhão de linhas como sugestão dos especialistas da área. Utilizando os 

critérios da seção 3.3.5, o comportamento do algoritmo na base sintética se 

estabeleceu da seguinte forma: pela orientação segmentada, funcional e 

departamentalizada de se não trabalhar por processo confirmou oitenta e um 

por cento (81%) das correlações previamente indicadas. Contudo com a 

inserção do agrupamento conceitual, para o qual o método foi elaborado, vem 

a confirmação das expectativas e aponta pelo menos quase 6 (média de 5,7) 

vezes mais correlações além das intencionais. Isso prova que sem o rótulo 

conceitual, mesmo que intencionalmente, o algoritmo encontrou sentido em 

81% das correlações e, com o rótulo, encontrou 6 vezes mais. O Quadro 11 e 

a Figura 24, a seguir, ilustram o comparativo. 
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Apêndice C – Ilustração da rede analisada 

 

A rede em operação, mapeada após o recorte analítico das vertentes 

teóricas de redes na seção 3.3.3, por intermédio da Figura 10 é baseada nas 

técnicas de modelagem do EKD para processos de negócio. A Figura 10 

mostra os nós processuais e as respectivas variáveis que os representam, 

tanto os nós processuais internos pertencentes ao nó principal quanto os nós 

processuais externos pertencentes aos nós secundários. Esse apêndice 

ilustra, de forma independente de ferramenta e técnica de modelagem, a 

interpretação da rede analisada.  

A Figura 25 mostra o nó detentor da rede com seus principais grandes 

quatro nós processuais. O primeiro nó processual (N1Princ_P1-Planejamento) 

é o responsável pelo planejamento da rede. O segundo nó processual 

(N2Princ_P2-Inbound) abarca as funções de recebimento e de armazenagem 

de matérias-primas e a  distribuição delas para transformação nas células job-

shop (LANDESMANN e SCAZZIERI, 1996) e montagem em linhas de 

produção. O terceiro nó processual (N3Princ_P3-Manufatura) transforma a 

matéria-prima e monta o produto acabado. O quarto nó processual 

(N4Princ_P4-Outbound) responde pelas funções de armazenagem e 

faturamento do produto acabado. 

A Figura 26 mostra os nós processuais secundários (N5SecProd_P3-

Manufatura e N6SecProd_P4-Outbound) que correlacionados pela 

fundamentação conceitual já apresentadas pela pesquisa, são representados 

por variáveis de características similares às do nó principal. O nó 

“N5SecProd_P3-Manufatura” possui características representativas das 

variáveis do “N3Princ_P3-Manufatura” e o nó “N6SecProd_P4-Outbound” 

herdou características do “N4Princ_P4-Outbound”.  

A Figura 27 ilustra o  nó processual cliente (N7SecCli_Pext) do nó 

principal representado por variáveis internas similares aos processos 

N1Princ_P1-Planejamento e N4Princ_P4-Outbound. 

A Figura 28 representa de forma abstrata a compilação da pesquisa. 

Analogamente, ao observar o datawarehouse (DW) do ERP, um microscópio 

graduado metricamente pelas lentes com fundamentação conceitual da 
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função produção, da inovação e da coordenação do processo de produção 

sob a análise das vertentes de redes, modelado, fotografado com técnicas da 

ferramenta EKD e compilado por inteligência evolutiva, garante a precisão do 

processo e o credibiliza ao encontrar correlaçoes validadas, o método 

inovador de análise elaborado pela pesquisa. 

A Figura 29 resume todo o processo com a união das Figuras 23, 24, 25 

e 26. 

 

 

 

Figura 25 – Nó principal 

 

 

Figura 26 – Nó secundário produtivo 
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Figura 27 – nó secundário cliente 

 

 

 

Figura 28 – compilação da pesquis 
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