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Se as formigas se 

comportassem sob os 

atuais paradigmas de 

gestão, causariam um 

engarrafamento no 

túnel

Recentemente, compar-
tilhei meu interesse 
no artigo “O Segredo 

da Efi ciência e Ociosidade”, 
publicado no New York Times 
por James Gorman, e como Eli 
Goldratt o apresentou como 
uma das principais questões a 
serem contestadas em Opera-
ções no âmbito da Teoria das 
Restrições: “Um recurso ocioso 
é um desperdício”.

Em um estudo recente 
sobre o comportamento das 
formigas, perceberam que a 
alta velocidade e efi ciência na 
construção de túneis estão di-
retamente relacionados a uma 
construção irregular da carga 
de trabalho. Ou seja: uma parte 
da população do formigueiro 
trabalha incessantemente para 
construir a rede de túneis, 
enquanto outros estão “dispo-
níveis” a maior parte do tempo. 
A descoberta surpreendente 
é que a proporção mostra que 
apenas 30% das formigas tra-
balham de modo ininterrupto e 
as 70% restantes permanecem 
sem se aproximar do local do 
trabalho. 

A questão é: o que é que 
as leva a se comportar dessa 
maneira? Faz algum sentido? 
Sendo como a natureza é, deve 
haver uma boa explicação!  A 
resposta? Parece que essas 
formigas conhecem a Teoria 
das Restrições (TOC) e os 
Princípios do Fluxo descritos 
pelo Dr. Eli Goldratt, físico 
nascido em Israel e autor de 
best-sellers no mundo da 
gestão e administração. Se as 
formigas se comportassem sob 
os atuais paradigmas de gestão, 
causariam um engarrafamento 
no túnel e reduziriam a produ-
tividade ao mínimo. 

Esses insetos “sabem” que a 
produtividade máxima é obtida 
com o fl uxo máximo. E que o 
fl uxo máximo depende do nível 
de tráfego no chão de fábrica. 

Esse tráfego é equivalente a 
veículos em uma estrada ou às 
tarefas de produção e as ordens 
abertas no chão da fábrica. 
Ao limitar o tráfego máximo 
de formigas no túnel, o movi-
mento é rápido e progride de 
forma constante. Se o número 
de formigas for aumentado, o 
trabalho é interrompido e a 
cabeça de perfuração não pode 
ser alcançada facilmente.

Desta forma, um dos 4 prin-
cípios fundamentais de fl uxo 
de Henry Ford, de limitar a 
superprodução, é cumprido 
na natureza, já que há um me-
canismo para evitar o excesso 
de formigas no túnel. Ou seja, 
limitar o trabalho em anda-
mento garante o fl uxo máximo. 
Quando essas condições de 
ócio para a maioria das formi-
gas foram reproduzidas com 
robôs, aqueles que seguiram 
a lógica de ter considerado 
tempos ociosos produziram o 
melhor resultado. 

Além disso, quando as formi-
gas escavam um túnel, o espaço 
é restrito. Por conseguinte, a 
população e a capacidade de 
encapsulamento devem ser 
sujeitos a restrição, com o 
objetivo de maximizar a taxa 
de transferência do sistema 
(velocidade do túnel escava-
da). Estes princípios aplica-
dos à produção - que foram 
disciplinados na aplicação dos 
princípios de Lean Manufactu-
ring ou outras metodologias 
de melhoria - podem, com a 
metodologia de Teoria das 
Restrições, produzir avanços 
maiores e substanciais. 

Pela lógica usada por Lean, 
os 70% de capacidade ociosa 
seriam claramente considera-
dos como um desperdício e, 
portanto, teriam sido elimi-
nados. Seja no universo das 
formigas ou no universo em-
presarial, a capacidade ociosa 
pode ser dedicada a funções e 
processos para ter capacidade 
protetiva ou excedente. 

É o que garante o melhor fl u-
xo e sobrevivência ou sucesso 
do sistema.

(*) - É partner da Goldratt Consulting 
da América Latina.

Javier Arevalo (*)

A - Aplicações de Geossintéticos 
O Comitê Técnico de Geossintéticos da Associação Brasileira das In-
dústrias de Nãotecidos e Tecidos Técnicos, com o intuito de mostrar  os 
benefícios do uso de geossintéticos, lança o 1º Prêmio de Tecnologias 
em Geossintéticos. O propósito é contemplar trabalhos que apresentem 
pesquisa ou estudos de casos que tragam desenvolvimento tecnológico 
para aplicação desses produtos na engenharia. É aberto para alunos 
de graduação, pôs-graduação e coordenador, em duas categorias com 
especifi cidades distintas: Trabalhos de Conclusão de Curso e Trabalhos 
de Iniciação Científi ca. Em ambos serão premiados os três primeiros 
colocados em cada grupo. Mais informações: (http://www.geossinteticos.
org.br/concurso.html). 

B - Inspeção por Amostragem 
O Centro Avançado de Análise de Dados do Campus Sorocaba da UFSCar 
está com inscrições abertas para o curso regular de ‘Inspeção por Amos-
tragem’, que oferece formação para o desenvolvimento e uso de planos 
de amostragem visando ao controle da qualidade. As aulas acontecem 
no Campus Sorocaba, das 9h às 12h, em sábados alternados, entre os 
dias 16 de março e 29 de junho. Mais informações sobre conteúdo e 
estratégias de ensino estão disponíveis no site (www.ceaadsor.ufscar.
br). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (15) 99657-3017 
(WhatsApp) ou pelo e-mail (ceaadsor@ufscar.br). 

C - O Negócio do Sorvete
Em sequência ao forte plano de crescimento nacional, a Chiquinho Sorvetes, 
a maior rede de sorveterias do país, prevê a abertura de 14 unidades no 
primeiro trimestre do ano e atingir a marca total de 470 e faturamento 
de R$360 milhões ao fi nal de 2019. Ao todo, no ano passado, foram inau-
guradas 47 operações, superando a meta de expansão estabelecida em 
13%. Para ampliar a capilaridade da marca em cidades com menos de 
50 mil habitantes, a rede lançou um modelo enxuto com investimento 
inicial abaixo do valor cobrado nos padrões convencionais. A modalidade 
reduzida segue os mesmos padrões de uma loja de rua tradicional, mas a 
grande diferença está nos itens utilizados – desde utensílios até móveis e 
projeto arquitetônico. Saiba mais em (www.chiquinho.com.br).

D - Língua Espanhola 
O VIII Congresso Internacional da Língua Espanhola, acontece entre 

27 e 30 de março em Córdoba, na Argentina. O evento - mundial-
mente conhecido - reunirá mais de 200 escritores, especialistas, 
profissionais e estudiosos da área de todo o mundo. As reflexões 
e debates abordarão:  “América e o futuro do espanhol. Cultura e 
educação, tecnologia e empreendedorismo”. O encontro levantará 
questões como o futuro ibero-americano do espanhol, a incidência 
das tecnologias digitais, o valor econômico do espanhol, os desafios 
das indústrias culturais, o turismo linguístico, a tradução, a miscige-
nação linguística, os exílios, o ensino de espanhol e sua literatura ou 
judaico-espanhola, dentre muitas outras. Mais informações (www.
congresodelalengua.org.ar).

E - Formação de Líderes
Aulas 100% em inglês, quatro fóruns globais (São Paulo, Pittsburgh e 
China), intensa troca de experiências com profi ssionais, desenvolvimento 
de mentalidade estratégica e habilidades analíticas necessárias para 
assumir posições globais e conduzir suas organizações para o futuro. São 
alguns dos benefícios proporcionados pelo MBA Executivo da University 
of Pittsburgh, que dura 18 meses e está acessível a profi ssionais com 
carreira ascendente e jovens talentos que almejam conquistar posições 
globais para liderar organizações em épocas de intensa mudança. A 
próxima turma começa em maio. A conclusão será em outubro de 2020. 
Mais informações e inscrições pelo telefone (11) 2766-7300 e e-mail: 
(brazilmba@katz.pitt.edu). 

F - Manutenção 4.0 é Tema
O objetivo do curso ‘Manutenção 4.0’ do Grupo IMAM é apresentar 
uma visão prática sobre a manutenção da indústria 4.0, expondo seus 
conceitos fundamentais, tecnologias emergentes disponíveis e casos 
de implantação, além de sucessos e adversidades. O escopo convida o 
aluno a propor soluções para problemas com alto grau de incerteza, a 
partir de uma abordagem focada na prototipação de soluções e ideias 
inovadoras. A fi nalidade essencial da chamada indústria 4.0 é tornar 
não apenas as fábricas, mas todo o ecossistema industrial mais rápido, 
autônomo, efi ciente e centrado no cliente. Ao mesmo tempo, é preciso ir 
além com a automação, encontrando novas oportunidades e modelos de 
negócios. O evento acontece nesta segunda-feira (18). Mais informações 
(www.imam.com.br) ou tel. (11) 5575-1400. 

G - Mercado Contábil
A Conta Azul, plataforma completa de gestão de negócios na nuvem, 
realiza na próxima terça-feira (19), uma versão online do evento ‘Dia D 
Conta Azul’, que aconteceu 42 vezes e em mais de 30 cidades em 2018. 
A iniciativa objetiva impulsionar a transformação digital no mercado 
contábil, apresentando ferramentas que contribuem para manter pro-
fi ssionais contábeis competitivos e histórias de sucesso de parceiros, 
que já promoveram mudanças em seus escritórios. O evento tem uma 
metodologia única, qual seja a de explorar como os empresários contábeis 
podem ser mais produtivos, levando mais conhecimento sobre novas 
tecnologias para os profi ssionais contábeis e contribuir para o empode-
ramento da classe como um todo. Inscrições: (https://bit.ly/2SqBufz).

H - Gestão de Combustível
Líder de mercado na Rússia, a Omnicomm chega ao Brasil com grandes 
expectativas. A empresa apresenta tecnologia avançada no que diz res-
peito à gestão de combustível e gerenciamento de frotas. A solução conta 
com os sensores de nível de combustível – LLS que oferecem precisão 
de 99,2% na volumetria e consumo, terminais telemáticos, displays e um 
software de gerenciamento de frotas na nuvem -, proporcionando gestão 
efi ciente do perfi l de condução dos motoristas e eliminando fraudes e 
roubos de combustível. A redução de consumo de diesel em uma frota 
com produtos Omnicomm atinge de 8 a 20%, e em casos extremos, pode 
chegar em 30%. Saiba mais em (www.omnicomm-world.com).

I - Remuneração e Práticas de RH 
Estão abertas as inscrições para que empresas interessadas participem 
da 28ª edição da Pesquisa de Remuneração e Práticas de RH 2019, 
realizada pela Deloitte. Os resultados apurados pelo levantamento 
são uma importante referência para orientar organizações de todo o 
país sobre suas práticas de gestão de pessoas. O levantamento, que 
é liderado pela área de Consultoria Empresarial da Deloitte, envolve 
aspectos relacionados à remuneração, benefícios, melhores práticas 
e indicadores de RH. Inscrições pelo site (www.deloitte.com.br). Mais 
informações tel. (81) 3464-8172.

J - Canal de Denúncias 
A ABIMED (Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de 
Produtos para Saúde) implementa um canal de denúncias externo e 
independente. Objetiva reforçar a transparência do processo, garantir 
confi dencialidade às informações e segurança ao denunciante. É aberto 
a qualquer cidadão, instituição ou empresa e as denúncias podem ser 
anônimas. O único requisito é reportar desvios de conduta praticados 
por empresas associadas da ABIMED, que representa 215 indústrias 
de equipamentos e produtos médico-hospitalares. As denúncias serão 
recebidas por uma empresa especializada, que fará uma primeira análise. 
Depois de classifi cadas, serão encaminhadas à Comissão de Ética, que 
também possui atuação autônoma (www.abimed.org.br).

A - Aplicações de Geossintéticos 
O Comitê Técnico de Geossintéticos da Associação Brasileira das In-

27 e 30 de março em Córdoba, na Argentina. O evento - mundial-
mente conhecido - reunirá mais de 200 escritores, especialistas, 

fi i i t di d á d t d d A fl õ

É a maior alta do setor 
desde 2013, quando 
havia sido registrado 

um crescimento de 4,3%. A 
pesquisa foi divulgada ontem  
(13) pelo IBGE. O resultado 
é superior aos 2,1% de cres-
cimento registrados em 2017.

Das oito atividades pesqui-
sadas, quatro tiveram cresci-
mento no volume de vendas, 
no acumulado do ano: super-
mercados, alimentos, bebidas e 
fumo (3,8%), artigos farmacêu-
ticos, médicos e de perfumaria 
(5,9%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (7,6%) e 
equipamentos e material para 
escritório, informática e comu-
nicação (0,1%). Os segmentos 
em queda foram combustíveis 
e lubrifi cantes (-5%), tecidos, 
vestuário e calçados (-1,6%), 
móveis e eletrodomésticos 
(-1,3%) e livros, jornais, revis-
tas e papelaria (-14,7%).

O varejo ampliado, que tam-

Artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria tiveram crescimento de 5,9%.

Recuperação 
de crédito 
caiu 0,6% no 
acumulado em 
12 meses 

O indicador de recuperação 
de crédito – obtido a partir da 
quantidade de exclusões dos 
registros de inadimplentes da 
base da Boa Vista – registrou 
queda de 0,6% no acumulado 
em 12 meses (fevereiro de 2018 
até janeiro de 2019 frente os 12 
meses antecedentes). Em janei-
ro o indicador apontou redução 
de 1,5% contra dezembro, de 
acordo com dados dessazona-
lizados. Na comparação com 
o mesmo mês de 2018 houve 
diminuição de 2,5%.

Em termos regionais, o acu-
mulado em 12 meses apresen-
tou alta apenas na região Sul 
(5,0%). Em sentido oposto, 
a região Centro-Oeste foi o 
principal desempenho negati-
vo (-3,9%), seguido do Norte 
(-3,7%), Nordeste (-3,5%) e 
Sudeste (-0,3%).

Apesar da fragilidade do mer-
cado de trabalho e desempenho 
tímido da atividade econômica, 
o indicador segue uma retoma-
da gradual, mostrando sinais 
de melhora nas regiões Sul e 
Sudeste. Espera-se que com a 
diminuição da desocupação e 
evolução na renda, as famílias 
encontrem situação fi nanceira 
mais favorável, que permitirá 
uma evolução mais consistente 
na recuperação de crédito em 
2019 (Boavista/SCPC).

A alteração da Lei de Incen-
tivo à Cultura, a chamada Lei 
Rouanet, será defi nida com o 
presidente Jair Bolsonaro, in-
formou ontem (13) o ministro 
da Cidadania, Osmar Terra. 
Bolsonaro, que estava interna-
do no Hospital Albert Einstein, 
teve alta  deverá retomar aos 
poucos às atividades.

Osmar defendeu uma Lei 
Rouanet mais abrangente. 
“Temos que democratizar 
mais. A Lei Rouanet está 
muito concentrada em Rio, 
São Paulo, muito concentrada 
em grandes eventos, grandes 
artistas com o valor muito 
grande para isso”, disse o 
ministro.

Osmar lembrou que, desde a 
sua criação, em 1991, a norma 
já passou por várias mudanças 
e destacou que a nova versão 
deve incluir novos talentos e 
eventos culturais. “A gente 
pode diminuir o valor, buscar 
novos talentos, estimular 
eventos que revelem novos 
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Volume do comércio varejista 
fecha 2018 com alta de 2,3%

O volume de vendas do comércio varejista no país fechou o ano de 2018 com alta de 2,3%

bém analisa as vendas de 
veículos e de materiais de 
construção, fechou o ano com 
alta de 5% no volume de vendas, 
puxado por aumentos de 15,1% 
nos veículos e peças e de 3,5% 

nos materiais de construção. A 
receita nominal do segmento 
fechou o ano com alta de 7%. 
Na comparação de dezembro 
com novembro de 2018, o va-
rejo ampliado teve quedas de 

1,7% no volume de vendas e 
de 1,9% na receita nominal. Já 
na comparação com dezembro 
de 2018, houve altas de 1,8% 
no volume e de 4,5% na receita 
(ABr).

Mudança na Lei Rouanet 
será submetida a Bolsonaro

Ministro da 

Cidadania, 

Osmar Terra, 

defende mais 

abrangência na 

Lei Rouanet.

talentos, distribuir os recursos 
mais no território nacional”, dis-
se. As estatais são responsáveis 
por boa parte dos patrocínios e 
poderão seguir uma espécie de 
instrução normativa do governo 
para escolher projetos e “demo-
cratizar o processo”.

Sobre o percentual de gratui-
dade de eventos com apoio da 
norma, Terra disse que pode 

chegar a 40%, “dependendo 
do percentual da cobertura 
do custo” com incentivo da 
Lei Rouanet. “Todos os even-
tos que tiverem patrocínio 
da Lei Rouanet devem ter 
um tipo de atividade voltada 
para área social, capacitação, 
apresentação onde não iria se 
apresentar, em bairros peri-
féricos”, acrescentou (ABr).

Manaus, Campinas e Brasília são 
eleitos os melhores aeroporto

Os aeroportos internacionais de Manaus, 
Viracopos e Brasília foram eleitos por pas-
sageiros os melhores terminais do Brasil, 
segundo pesquisa de satisfação realizada 
ao longo do ano passado e divulgada ontem 
(13) pela Secretaria de Aviação Civil. Manaus 
fi cou também com o troféu de Controle Adu-

aneiro + Efi ciente e de Controle Migratório 
+ Efi ciente. O aeroporto obteve a melhor 
média de satisfação geral do passageiro, com 
4,53 pontos de um total máximo de 5 pontos.

Viracopos também ganhou o troféu de 
Raio-X + Efi ciente e de Controle Migratório 
+ Efi ciente. O terminal, segundo a secre-
taria, levou a melhor em 19 dos 38 indica-
dores avaliados na pesquisa. O aeroporto 

obteve a maior média de satisfação geral 
do passageiro, com 4,8 pontos de um total 
máximo de 5 pontos. Já entre os terminais 
que processam mais de 15 milhões de pas-
sageiros, Brasília obteve 4,43 pontos de um 
total máximo de 5 pontos.

Na comparação entre os anos de 2017 e 
2018, o terminal de Viracopos teve a maior 
nota de satisfação geral (4,71) entre os 20 

aeroportos avaliados pela secretaria. O se-
gundo melhor foi o de Curitiba, com a nota 
4,70, seguido pelo de Confi ns, com 4,6, e que 
teve variação positiva de 3,3%. Já o aeroporto 
que mais evoluiu, em relação a si mesmo, 
foi Salvador (9,5%), passando de 3,88 em 
2017 para 4,25 em 2018. Congonhas teve 
melhoria de 4,6% e Galeão, evoluiu 3,5%, 
no comparativo entre os dois anos (ABr).


