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A Árvore de Estratégia e Tática

Resposta Confiável e Rápida (3R)
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Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

(A Empresa está solidamente em um processo de melhoria contínua)

A Visão Viável se concretiza em 4 anos ou menos.

Para a Empresa concretizar a VV, o seu G deve crescer (e continuar 
crescendo) muito mais rapidamente do que a sua DO.

Exaurir os recursos da Empresa e/ou tomar riscos muito altos coloca em 
grande perigo a chance de alcançar a VV.

Construir uma vantagem competitiva decisiva e as capabilidades para 
capitalizá-la, em mercados suficientemente grandes, sem exaurir os 
recursos da Empresa e sem assumir riscos reais.

Visão Viável

A forma de se ter uma vantagem competitiva decisiva é satisfazer uma 
necessidade significativa do cliente de tal forma que nenhum concorrente 
significativo consiga.
[Para situações diferentes, diferentes estratégias satisfazem esta condição. A 
árvore abaixo é válida para situações nas quais as condições da estratégia de 
Resposta Confiável e Rápida se aplicam para todo (ou quase todo) o mercado 
da Empresa.]
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Uma vantagem competitiva decisiva é ganha pelo mercado sabendo que as 
datas de entrega prometidas pela Empresa são notavelmente confiáveis, 
quando todos os demais parâmetros permanecem os mesmos.

Fazer promessas é fácil. Apoiar as promessas com dinheiro (especialmente 
quando ninguém mais ousa fazer o mesmo) é convincente.

Quando as datas de entrega dos fornecedores são notoriamente ruins 
e entregas atrasadas têm grandes conseqüências para o cliente, 
confiabilidade é uma necessidade significativa do cliente.

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

Vantagem Competitiva Confiabilidade

A Empresa é notavelmente boa em cumprir suas promessas e oferece multas 
pesadas para cada intervalo de tempo de atraso.

Multas pesadas significam o suficiente para deter um concorrente de oferecer 
(ou até mesmo ceder à pressão para fazer) o mesmo.

Construir uma vantagem competitiva decisiva não é fácil; construir 
as capabilidades para capitalizá-la não é menos difícil.  Mas, 
sustentar estes dois elementos é o real desafio.
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Em uma parcela considerável das vendas altos prêmios são ganhos com o 
mercado sabendo que a Empresa pode entregar em lead times

surpreendentemente curtos.

�A Empresa pode fazer com que seu lead time seja surpreendentemente 
curto.
�A força de venda pode ser treinada para identificar as oportunidades certas 
e, mesmo com a sensibilidade do mercado a preço, fechar contratos com altos 
prêmios (veja abaixo). 

A Empresa oferece e entrega com eficiência lead times adequadamente 
curtos por prêmios adequados.

Quando o que tem a necessidade urgente está ciente daquele que 
pode satisfazê-la, é provável que uma venda ocorra.

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Premissas de 
Suficiência

Vantagem Competitiva Rapidez

� Para atingir rapidamente a VV é importante que a Empresa tenha a habilidade 
de cobrar altos prêmios, mesmo em uma parcela das vendas.

�Em uma porcentagem não-negligenciável de casos o cliente ganha muito com 
respostas rápidas.

� O cliente não consegue obter uma RR mais barata (ou até mesmo uma 
alternativa aceitável) de ninguém a não ser a Empresa.

� Clientes não são burros.
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

A Empresa tem um desempenho de entrega muito alto (acima de 99%).

TPC-S junto com Gerenciamento de Pulmão faz com que a maior parte dos 
ambientes tenha um desempenho de entrega acima de 99%.

A Empresa implementa TPC-S e GP e apenas quando um excelente 
desempenho de entrega for demonstrado, a luz verde é dada a Vendas.

Oferecer uma multa e ter de pagá-la cria a reputação oposta à
desejada.

(Pagar multas pesadas apaga os lucros da Empresa e pode deixá-la 
de joelhos.)

99% DDE (Desempenho de Entrega)

Premissas de 
Suficiência

Para assegurar um começo notável de um grande projeto é vital 
assegurar que cada uma das primeiras ações substanciais resulte em 
benefícios imediatos substanciais.
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A Empresa é profissional na venda da oferta de Confiabilidade.

É possível mudar a maior parte do pessoal de vendas do modo convencional 
de vender produtos ao modo muito diferente de vender propostas de negócio.

A força de vendas é equipada e treinada em como e quando 
apresentar a oferta de Confiabilidade.

Os métodos convencionais de vendas não são suficientemente efetivos para 
capitalizar sobre uma vantagem competitiva que resulta de qualquer coisa 
diferente do produto em si.

Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Vendendo de Confiabilidade

Premissas de 
Suficiência

Para assegurar que uma tarefa grande e complicada possa ser feita 
em escala de “produção em massa”, a arte deve ser transformada em 
processos robustos.
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

A Empresa é capaz de trazer um número rapidamente crescente de 
novos clientes.

O conhecimento de como gerar leads e de como monitorar e controlar o 
funil de vendas existe (foi desenvolvido em setores que não têm vendas 
repetitivas).

A Empresa implementa o mecanismo para gerar leads, monitorar e controlar 
o seu funil de vendas (novas oportunidades de negócio).

Uma proposta de negócio bem apresentada resulta em um alto índice de 
sucesso (>80%) e a maior parte das organizações de vendas não sabe 
como lidar efetivamente com um alto número de bons clientes em 
potencial.

Expandir Base de Cliente

Premissas de 
Suficiência

Quando as quantidades aumentam por uma ordem de magnitude, não é
suficiente aumentar a capacidade. Novos processos (de apoio, controle e 
medição) são geralmente necessários. 
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

As datas de entregas que a Empresa está dando são sempre cumpridas, 
independentemente do crescimento das vendas.

É relativamente fácil cumprir todas as datas de entrega quando os 
comprometimentos são dados baseados na carga real e o TPC-S e o GP estão 
implementados.

Uma data pode ser dada em minutos, baseada na carga já comprometida ao 
invés do lead time padrão.

Está implementado o mecanismo que permite vendas de pegar e dar, em 
minutos, os comprometimentos de datas de entrega que são baseados na 
carga real. 

Oferecer “lead times padrão” não pode co-existir com alto desempenho de 
entrega quando as vendas estão aumentando. 

(Porque: Quando as vendas estão crescendo rapidamente a carga em
recursos chave aumenta. O desencontro entre datas que são baseadas no LT 
padrão e nas entregas efetivas é inevitável.)

Controle de Carga

Quando respondendo a um desafio é importante fazê-lo de uma forma 
que minimize a mudança nas práticas já estabelecidas. 

Premissas de 
Suficiência
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Clientes desejados não são perdidos devido a lead times de entrega 
oferecidos que são muito longos.

Lucros aumentam quando vendas adicionais são ganhas por apenas um 
aumento na mão-de-obra direta.

Depois de algum tempo as primeiras ações na direção da VV levam a 
empresa a ser rica em caixa. Nesta etapa, a carga de investimentos 
adicionais em equipamento não é uma barreira.  

Um mecanismo está implementado que rapidamente abre a capacidade 
(mão-de-obra e até mesmo equipamento) quando uma parte significativa das 
vendas está em perigo por se oferecer lead times de entrega que são muito 
longos.

Quando os lead times de entrega dados são (muito) mais longos que o lead 
time padrão da indústria, se pode perder não apenas pedidos, mas clientes.

Elevação de Capacidade

Muitas vezes as expansões de capacidade das empresas parecem um jogo 
de roleta Russa (fazer grandes comprometimentos de longo prazo baseados 
em um conhecimento vago de probabilidade, montante, e timing da 
necessidade).

Premissas de 
Suficiência
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Os lead times de produção (refeltidos pelo pulmão tempo de 
produção) são 1/4 do LT padrão da indústria.

Geralmente a implementação de TPC-S e GP corta o lead time de produção 
em aproximadamente metade. Quando melhorias locais são guiadas pelo 
GP, o TPC-S pode facilmente cortar o LT de produção para 
aproximadamente 1/4.

Programas de melhoria local são establecidos e constantemente guiados 
pela informação do GP. Os pulmões que guiam o TPC são ajustados 
apropriadamente.

Se uma parcela significativa dos pedidos é apressada o chão de fábrica se 
torna caótico.

Lead Time 1/4

Premissas de 
Suficiência

Para encolher o lead time não se deve apenas remover as razões dos 
atrasos, mas também o mecanismo que libera os pedidos deve ser ajustado 
apropriadamente.
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

A Empresa tem a habilidade de entregar uma parcela considerável do seu 
volume em um quarto do lead time padrão da indústria ou menos.

� Quando um pedido fura a fila ele interfere na entrega de outros pedidos a 
não ser que capacidade tenha sido alocada a priori para esses 
acontecimentos.
� Para esses pedidos que furam a fila de pedidos a serem liberados, lead 
time de entrega é igual ao lead time de produção.
� Para pedidos que recebem prioridade máxima no chão de fábrica, lead time 
de entrega é menor que o pulmão tempo de produção.

Capacidade suficiente é reservada para pedidos de entregas rápidas (quando 
for dar uma data de entrega para pedidos regulares é considerado que 
capacidade está reservada para entregas rápidas).

Diminuir o lead time de produção não é suficiente para assegurar uma 
entrega rápida (uma grande parcela do tempo é tempo até o pedido ser 
liberado).

Controle de Carga RR

Lidar ao mesmo tempo com dois tipos de pedidos extremamemente 
diferentes (regular e entrega rápida) pode complicar em muito o chão da 
fábrica. 

Premissas de 
Suficiência
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

A força de vendas da Empresa é capaz de vender a oferta de Resposta 
Rápida (RR).

A pressão constante do mercado para reduzir preços causa a força de 
vendas a ser muito cética sobre a viabilidade de se conseguir prêmios.

Experiência bem sucedida com uma oferta “não realista” a torna uma oferta 
“óbvia”.

A força de vendas é treinada em como e quando apresentar a 
oferta RR e é “apadrinhada” nas suas primeiras tentativas.

Mesmo quando uma pessoa sabe vender uma “proposta de negócio” ela irá
falhar quando não estiver familiarizada com os detalhes da proposta.

Quando uma pessoa não está familiarizada com os detalhes da oferta, ela 
pode prejudicar o desempenho da Empresa vendendo a oferta em condições 
inadequadas. 

Venda de RR

Premissas de 
Suficiência

Em muitos aspectos, as preparações e treinamentos feitos para uma oferta 
de negócio (Confiabilidade) não são adequados para uma oferta de negócio 
diferente (Resposta Rápida).
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Mais de 30% do volume da Empresa é vendido a preços premium.

O pessoal de vendas geralmente não investe o suficiente em oportunidades 
de longo prazo (mesmo quando são comissionados).

A Empresa lança um programa de base ampla (com um número suficiente de 
pessoas e bem gerenciado) para assegurar que uma parte suficiente do seu 
mercado potencial está ciente dos serviço RR da Empresa.

Servir todos os clientes (com pedidos regulares bem como rápidos) limita 
desnecessariamente a habilidade de se capitalizar em prêmios RR em menos 
de 30% das vendas, porque:
� raramente o nível de emergências que um cliente têm é maior que 20%,
� o montante de emergêcias existentes no mercado é muito maior que a 
capacidade da Empresa em satisfazê-lo, entretanto o fato de que há uma 
necessidade no mercado e o fato de que há alguém que pode satisfazer a 
necessidade ainda não garante a venda.

Expandir base de cliente RR

Marketing é essencial, mas há ambientes que mesmo o melhor 
marketing não é suficiente.

Premissas de 
Suficiência
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

O chão de fábrica é povoado APENAS com ordens de produção que têm de 
ser completadas dentro de um horizonte de tempo pré-definido.

� Em fábricas administradas de forma tradicional o tempo de toque é uma 
fração muito pequena (<10%) do lead time.
� A experiência mostra que, em fábricas administradas de forma tradicional, 
restringir a liberação de material para que seja apenas metade do lead time

atual antes da data de entrega leva apenas a bons resultados e a nenhuma 
ramificação negativa* (o lead time cai para menos da metade, o desempenho 
de entrega melhora consideravelmente, ganho aumenta e capacidade em 
excesso é revelada). Esses resultados são atingidos independentemente da 
existência ou não de um gargalo.
* Exceto em ambientes dominados por matrizes de setups altamente dependentes. Estes ambientes devem ser 

lidados de forma diferente.

Ter muitas ordens em aberto na produção mascara as prioridades, promove o 
comportamento do ótimo local e portanto aumenta o lead time e piora 
significativamente o desempenho de entrega.

Estrangulando a Liberação

Tática Para cada família de produtos, um pulmão tempo é determinado para que seja 
50% do lead time atual. Pedidos são liberados para a produção apenas um 
pulmão de tempo antes das suas datas prometidas de entrega (estoque em 
processo em excesso é congelado até que o 
seu tempo chegue de acordo com a regra acima).
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

O chão de fábrica é administrado por um sistema de priodidades simples, 
porém robusto.

Vasta experiência mostrou que o Gerenciamento de Pulmão* é um sistema 
de priodidades robusto que leva a um desempenho de entrega ainda
melhor.

*O GP define as prioridades (sistema de três cores) apenas de acordo com o grau de consumo do 

pulmão de tempo.

O Gerenciamento de Pulmão é o ÚNICO sistema de prioridade usado na 
fábrica.  

Priodidades confusas (importante, muito importante, e URGENTE) causam o 
caos na fábrica.

Mesmo quando a liberação de material é adequadamente estrangulada, não 
ter um sistema de prioridade pode fazer com que alguns pedidos ainda 
atrasem.

Administrando Prioridades
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

Pedidos são expedidos a tempo (acima 99%).

�Se um RRC existe o estoque em processo se acumula na frente dele. 
Quando a liberação de material é restrita, os únicos centros de trabalho que 
têm estoque em processo são os RRCs.
� Na maioria dos casos capacidade adicional pode ser exposta de forma 
simples: 
-- Assegurando que os RRCs não parem na hora do almoço ou nas trocas 

de turno,
-- Passar trabalho do RRC para centros de trabalho menos “efecientes” que 

tenham ampla capacidade em excesso, 
-- Usando técnicas LEAN para reduzir o tempo de setup nos RRCs, 
-- Aprovando horas extras para os RRCS, etc.

Nota – Na maioria dos casos os passos tomados até agora são suficientes para evitar que os RRCs 

prejudiquem o desempenho de entrega, naqueles ambientes raros nos quais os RRCs ainda 

existirem sincronizar as vendas com as operações é essencial, veja passo número 3:4

Em muitas fábricas existem Recursos com Restrição de Capacidade (RRC) 
que impedem o atingimento de um desempenho de entrega de 99%.

Lidando com RRCs

RRCs são identificados e efetivamente removidos.
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

O pessoal de vendas sabe quais clientes em potencial perseguir com a oferta 
de Confiabilidade.

� Existem clientes em potencial para os quais a Confiabilidade não é uma 
necessidade significativa.

� Existem clientes em potencial para os quais a Confiabilidade é uma 
necessidade significativa porém eles são muito arriscados ou requerem 
esforços excessivos para trabalhar com eles.

Mercados alvo são definidos de acordo com condições que são:
� Facilmente verificáveis, e
� Relacionadas a um número não-negligenciável de clientes em potencial.

As condições priorizam os clientes em potencial de acordo com:
� O grau no qual a confiabilidade é uma necessidade significativa;
� A estimativa da relação esforços/retorno; e
� O grau de risco de negócio.

Perseguir os clientes em potencial errados não é só um desperdício de 
recursos valiosos (dinheiro, capacidade de vendas, tempo..) como também 
pode levar à “conclusão” que a direção não é válida.

Definição de Mercado Alvo
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Premissas de 
Necessidade

Estratégia

Premissas 
Paralelas

Tática

A Empresa tem uma oferta de Confiabilidade detalhada que garante benefícios 
excepcionais aos seus clientes ao mesmo tempo que assegura que a Empresa não 
assume qualquer risco real.

Para construir uma boa oferta temos de entender em detalhe quatro elementos:
� O benefício líquido para o cliente em relação a uma oferta padrão.
� Os benefícios para a Empresa.
� O risco para o cliente (relativo ao risco que o cliente assume com uma oferta 
padrão).  
� O risco para a Empresa (em relação ao risco existente que a Empresa assume em 
uma oferta padrão).
Assegurar os benefícios fornece a espinha dorsal detalhada da oferta. Reduzir os 
riscos acima oferece detalhes importantes da oferta.

Uma equipe é habilitada a construir os detalhes da oferta de Confiabilidade (multas, 
precificação, lead times e Termos e Condições), maximizando os benefícios (para os 
clientes e a Empresa) e minimizando os riscos (para os clientes e a Empresa).

Quando os detalhes de uma oferta não estão claramente estabelecidos, é fácil 
transformar a melhor oferta de venda em uma confusão.

Quando os detalhes da oferta não são construídos para reduzir riscos e assegurar 
benefícios (para o cliente e a Empresa) a conseqüência pode ser a perda de muitas 
boas oportunidades de venda e/ou perda de margens de lucro.

Desenho Detalhado da Oferta
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A Empresa tem uma força de venda adequada. 

Quase todo vendedor que se sente confortável com lógica de causa e efeito 
pode ser treinado para vender uma proposta de negócio.

A Empresa dedica/contrata vendedores que possuem os 
atributos para a venda de uma proposta de negócio.

Para uma venda convencional, a força de vendas tem que conhecer bem 
os prós (e contras) dos seus produtos. Para vender uma proposta de 
negócio, um vendedor também precisa conhecer bem as relações de 
causa e efeito existentes no ambiente do cliente. Nem toda pessoa se 
sente confortável com lógica de causa e efeito.

Força de Vendas Adequada
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Os passos corretos do processo de venda estão detalhados.

Familiaridade com o processo de decisão do cliente junto com a experiência 
em vender uma oferta baseada em uma vantagem competitiva decisiva 
(ganha em implementações VV) podem ser usadas para gerar um processo 
de vendas poderoso e customizado.

Definir o processo de venda – o que a Empresa deveria fazer, em que 
estágio, como (usando ferramentas padrão), com quem e por quem, para
poder trazer um cliente potencial identificado, da “ignorância” para o 
fechamento do negócio.

Não ter um processo de venda detalhado pode levar a sugerir um próximo 
passo errado ou, pior ainda, tentar forçar o cliente em potencial a fechar 
prematuramente o negócio, o que tipicamente leva a perder o negócio.

Desenho do Processo de Venda
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O pessoal de vendas é altamente bem sucedido na venda de ofertas de 
Confiabilidade.

“Quanto mais você suar menos irá sangrar –
difícil na preparação, fácil na batalha"

Treinar, instruir e acompanhar o pessoal de vendas na venda 
da oferta de confiabilidade.

Constantemente rever e melhorar os processos e suas 
execuções.

Definir um processo de venda e dominar a execução não são sinônimos.

Execução da Venda
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Existe um fluxo suficiente e constante de leads qualificados 
esperando para entrar no funil de vendas.

Ter uma oferta baseada em uma vantagem competitiva decisiva abre
novas possibilidades para gerar um número crescente de leads.

As características de uma pessoa que pode construir um bom gerador de 
leads não são as mesmas características de um bom vendedor.

Desenvolver e aplicar um mecanismo, que requer cada vez menos 
capacidade do pessoal de vendas, para gerar um pulmão constante de leads
qualificados. 

Quando uma empresa está acostumada a trazer apenas alguns poucos 
novos clientes por ano, a geração de leads é basicamente baseada no 
oportunismo.

Depois de pouco tempo, os leads que a força de vendas tem não são 
suficiente para sustentar a taxa de crescimento requerida.

Geração de Leads
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Oportunidades não são perdidas devido à atenção inadequada. 

Quando um recurso lida com oportunidades demais, a “multi-tarefa nociva” é
inevitável.

Desenvolver e aplicar um mecanismo (baseado em TPC-GP)  para:
� Estrangular a liberação de oportunidades do pulmão para o funil de vendas;
� Monitorar e priorizar oportunidades conforme a respectiva duração no funil 
de vendas (duração em cada passo e duração total);
� Identificar as maiores causas dos atrasos/desistências e tomar ações 
corretivas (muitas vezes a engenharia é a principal causa do atraso);
� Monitorar a efetividade da oferta nos vários segmentos de mercado / 
categorias de produtos para redirecionar marketing/vendas.

Uma organização que está acostumada a lidar com alguns poucos clientes 
em potencial por vez, não está preparada para lidar com um salto enorme 
do número de oportunidades.

É um crime desperdiçar, devido à falta de atenção adequada, um cliente 
em potencial que já expressou um interesse genuíno.

Gerenciamento do Funil
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Os medidores não desmotivam o pessoal de vendas a adiantar 
oportunidades no funil de vendas de acordo com as diretrizes VV.

Uma quota que parece inatingível desmoraliza a maior parte dos 
vendedores.

Quando existem muitos leads e a oferta garante um alto índice de sucesso, 
não existe a necessidade de colocar altas quotas ao pessoal de vendas 
desde que eles tenham incentivos para superar a quota dada.

Se a força de vendas está acostumada a quotas (e incentivos), 
estabelecer quotas razoáveis (e incentivos) que induzam o pessoal de 
vendas a superar suas quotas.   

“Diga-me como me mede e lhe direi como me comportarei.”

Medidores de Vendas
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As datas de entrega dadas por vendas são sempre cumpridas.

Em uma fábrica bem gerida, a maior parte do tempo que um pedido passa 
na fábrica ele passa esperando ser processado pelo RRC. Portanto, 
quando o RRC estiver processando o pedido (mais ou menos) na metade 
do pulmão do pedido a chance de se cumprir a data de entrega é muito alta 
(>99%). 

As datas de entrega prometidas são dadas de acordo com a primeira 
abertura no RRC + ½ do pulmão produção.
(A força de vendas é treinada para ligar para a produção antes de fazer a 
promessa ao cliente. A produção é organizada para dar a resposta em 
menos de 1 minuto.)

Fixando as Datas de Entrega dos Pedidos

� Com o aumento das vendas, a forma irregular com que os pedidos entram 
desperdiça capacidade ao ponto de colocar em perigo o desempenho de 
entrega.

� Quando as vendas estão crescendo bastante, RRCs permanentes 
aparecem. Se a área de vendas continuar a prometer datas de entrega de 
acordo com lead times fixos as chances de cumprir as datas prometidas 
diminui.
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A Empresa não perde a oportunidade de cobrar altos prêmios por lead times

mais curtos.

A forma de se atingir todos os seguintes requisitos: 
� Sincronizar as datas de entrega prometidas com a capacidade 
disponível no RRC
� Não dar (de graça) promessas que tenham lead times mais curtos que 
o lead time padrão
� Usar um mecanismo para programar e controlar o chão de fábrica,

…é aumentar o pulmão de pedido pelo valor correto.  

A data de entrega prometida é igual à data atual + o maior entre: 1. lead 
time padrão e 2. primeira abertura disponível no RRC + ½ pulmão de 
produção. Em casos nos quais a promessa foi dada de acordo com o lead 
time padrão, o pulmão de tempo do pedido é aumentado pela diferença 
entre 1 e 2 acima. Os pedidos continuam a ser liberados apenas (o seu 
respectivo) pulmão de tempo antes da sua respectiva data de entrega. 

Dar datas de entrega baseadas na carga pode resultar em lead times curtos. 
Dar algo de graça prejudica a habilidade de poder cobrar por ele.

Não desperdiçar oportunidades
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A Empresa tem uma avaliação suficientemente boa do tempo que falta até
que os lead times prometidos comecem a ficar muito longos

� A Empresa começa a correr o risco de prejudicar as vendas (entrando na 
“zona do perigo”) quando os lead times prometidos começam a ficar mais 
longos que o lead time padrão.

� O tempo até que a Empresa entre na “zona do perigo” depende do ritmo 
com o qual a frente da carga no RRC está avançando (e que se espera 
continuar avançando).

A Empresa implementa um mecanismo que constantemente analisa o ritmo 
no qual a frente da carga no RRC está avançando e deriva estimativas 
confiáveis do tempo para a empresa chegar na “zona de perigo”. 

Não saber quando capacidade adicional será necessária leva a aumentos de 
despesa/investimento muito cedo ou (pior ainda) tarde demais.

Estimando o prazo para a necessidade
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Expansões de capacidade são feitas a tempo.

� O conhecimento de qual tipo e montante de capacidade é necessário para o 
próximo passo de expansão está disponível quando a operação é
administrada usando o TPC-GP.

� O tempo e as preparações necessárias para adicionar capacidade 
dependem do(s) tipo(s) de recurso(s) necessário(s).

� Quando preparações apropriadas são feitas, o prazo entre a decisão e a 
disponibilidade da capacidade adicional é bem conhecido.

A Empresa constrói a seção que é encarregada do programa 
de elevação de capacidade. 

Expandindo capacidade

�Não saber quanto tempo vai levar para se ter capacidade adicional leva a 
aumentos de despesa/investimentos muito cedo ou (pior ainda) muito tarde.

�O tempo entre tomar a decisão de aumentar a capacidade até que a 
capacidade adicional esteja disponível é altamente dependente do nível das 
preparações (ações que podem ser tomadas sem qualquer comprometimento 
final).
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Todas as iniciativas de melhoria local contribuem de forma 
significativa para o desempenho global. 

Registrar a razão de um pedido estar na zona vermelha* do seu pulmão 
(registrar “o que é que o pedido está esperando?”), e analisar a freqüência 
de pedidos “esperando” pela mesma razão (análise do GP), é uma forma 
prudente de se identificar onde uma iniciativa de melhoria irá contribuir de 
forma significativa para o desempenho total (especialmente para a redução 
do lead time).

* Em casos nos quais os esforços de melhoria andem mais rápido que o aumento nas vendas, 

pedidos na zona AMARELA também devem ser considerados.

A Empresa implementa um programa de melhoria contínua que é
regulado pela análise do GP.

A maior parte das iniciativas locais de aprimoramento que usam boas 
ferramentas (análise de causa e efeito da TOC, técnicas do Lean e do 
6 sigma) melhoram o desempenho local mas, muitas vezes, estas 
melhorias locais não se traduzem em melhorias globais. 

Implementando programa de aprimoramento
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O lead time de todos os pedidos é diminuído. 

Quando menos de 5% dos pedidos penetram na zona VERMELHA do 
pulmão produção, o pulmão produção é reduzido. 

O lead time de um único pedido também é uma função de quando outros 
pedidos são liberados ao chão de fábrica. 

Reduzindo o Lead-Time

� Diminuir o lead time (de liberação até data de entrega) requer 
diminuir o pulmão produção.

� O pulmão produção só existe dentro do software controlador
(para determinar os pulmões individuais dos pedidos).

� Sem acrescentar qualquer input adicional, o software controlador é
capaz de identificar todas as ocasiões de pedidos entrando na zona 
vermelha do pulmão de produção. 
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A Empresa tem a habilidade de capturar suficientes oportunidades de vendas 
RR.

� Quando a capacidade alocada para resposta rápida não é usada para 
pedidos RR ela ainda pode ser usada para pedidos regulares. Portanto a 
Empresa pode ser liberal na sua estimativa do montante que é alocado à RR.

� É importante ser bem liberal já que qualquer aumento no montante alocado 
terá efeito apenas após a frente da carga atual.

Vendas RR requerem prazos curtos de entrega e portanto não podem esperar 
para a próxima abertura de capacidade disponível no RRC.

Levando em conta os pedidos RR

A Empresa aloca parte da capacidade do RRC para pedidos RR e modifica 
gradualmente o montante alocado. (O saldo da capacidade é usado para 
acomodar os pedidos regulares).

Tática
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O chão de fábrica tem um sistema de prioridade simples e robusto.

Pedidos que têm de ser entregues em metade do lead time padrão são 
liberados no chão de fábrica bem mais cedo que um pulmão produção 
antes da sua data de entrega (o pulmão produção é um quarto do lead time

padrão).

No momento da sua liberação o sistema GP regular de prioridade irá dar 
alta prioridade a pedidos que precisam ser entregues em menos de um 
quarto do lead time. 

O sistema GP regular de prioridade é o ÚNICO sistema de prioridade no 
chão de fábrica.

A necessidade de entregar alguns pedidos em metade do lead time e 
alguns outros em menos de um quarto do lead time pode criar no chão de 
fábrica um sistema de prioridade complicado.

Sistema de Prioridade
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A Empresa sabe em que mercados crescer com a oferta Resposta Rápida.

Nem todos os clientes em potencial para a oferta de confiabilidade têm uma 
necessidade significativa para a Resposta Rápida

Existem empresas para as quais a Resposta Rápida é uma necessidade 
significativa, entretanto elas são muito arriscadas ou requerem esforços 
excessivos para trabalhar com elas.

Perseguir os clientes em potencial errados não é apenas um desperdício de 
recursos valiosos (dinheiro, capacidade de venda, tempo…) como também pode 
levar à “conclusão” que a direção é inválida. 

Definição de Mercado Alvo RR

Mercados alvo são definidos de acordo com condições que são:
� Facilmente verificáveis;
� Relacionadas a um número não-negligenciável de clientes em potencial.

As condições priorizam os clientes em potencial de acordo com:
� O grau no qual os clientes em potencial estão dispostos a pagar um prêmio por 
entrega rápida;
� A estimativa da relação esforços/retorno; e
� O grau de risco de negócio.
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A Empresa tem uma oferta Resposta Rápida detalhada que garante benefícios 
excepcionais para os seus clientes enquanto assegura que a Empresa não está
assumindo nenhum risco real.

Desenho da Oferta RR

Quando os detalhes de uma oferta não estão claramente apresentados, é fácil tornar 
mesmo a melhor oferta de vendas em uma confusão.

Quando os detalhes da oferta não são construídos para reduzir riscos e assegurar 
benefícios (para o cliente e a Empresa) o resultado pode ser a perda de muitas boas 
oportunidades de venda e/ou perda de margens de lucro.

Para construir uma boa oferta temos de entender em detalhe quatro elementos:
� O benefício líquido para o cliente em relação a uma oferta padrão.
� Os benefícios para a Empresa.
� O risco para o cliente (em relação ao risco que o cliente assume com uma oferta 
padrão).  
� O risco para a Empresa (em relação ao risco existente que a Empresa assume com 
uma oferta padrão).
Assegurar os benefícios fornece a espinha dorsal detalhada da oferta. Reduzir os 
riscos acima oferece detalhes importantes da oferta.

Uma equipe é habilitada a construir os detalhes da oferta de Confiabilidade (multas, 
preços, lead times e termos e condições), maximizando os benefícios (para os 
clientes e a Empresa) e minimizando os riscos (para os clientes e a Empresa).
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Os vendedores sabem como apresentar a opção de serviço Rápido e 
rejeitam transações inapropriadas.

� Experiência bem sucedida com uma oferta “não realística” a torna uma 
oferta “óbvia”.

� Muitas vezes, pressão para aceitar meios termos está vindo dos 
gerentes de venda.

Treinar, instruir e acompanhar o pessoal de vendas (internos e 
externos) na apresentação do serviço de Resposta Rápida.

Os gerentes de vendas são instruídos a não comprometer os 
parâmetros-chave da oferta quando, de vez em quando, sofrerem 
pressões de clientes.

� Pedir prêmios é uma mudança dramática para o pessoal de vendas que 
diariamente discute sobre preço com os clientes.

� Operar sem uma vantagem competitiva faz com que uma empresa tente 
ganhar qualquer oportunidade que passa na sua frente. Tendo uma 
vantagem competitiva decisiva é importante ser seletivo na escolha de 
oportunidades. Fazer a mudança para ser seletivo é surpreendentemente 
difícil para a maior parte dos vendedores. 

Execução de Vendas RR
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Grandes clientes colocam pedidos RR quando necessitam.

Quando lidando com uma verdadeira necessidade do cliente um vendedor 
prudente pode geralmente fazer com que os clientes removam simples 
barreiras de ilhas.

A Empresa desenvolve em um número suficiente de vendedores a 
habilidade de alinhar os mecanismos internos de grandes clientes para 
permitir o uso do serviço RR sempre que necessário (acordo em 
aberto). 

Mesmo quando os prêmios são muito menores que a necessidade 
significativa do cliente por Resposta Rápida, as ilhas existentes em grandes 
clientes podem limitar de forma significativa o uso do serviço RR (um 
supervisor irá preferir reprogramar que brigar com compras).

Superando as Barreiras de “Ilhas”
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A oferta RR da Empresa é o primeiro pensamento que vem na cabeça de um 
número suficiente de clientes em potencial quando eles precisam de uma 
entrega urgente.

A necessidade de RR para qualquer produto específico é esporádica e de 
vida curta, entretanto a necessidade geral para um serviço de resposta 
rápida é grande e contínua. Um marketing prudente é fadado a gerar 
frutos, enquanto que a pressão para uma venda imediata irá geralmente 
falhar.

Criar uma equipe de marketing (não de vendas) para identificar canais 
de marketing e vendas apropriados e lançar uma campanha de 
marketing para fazer a Empresa ser reconhecida com A fornecedora
rápida. 

A necessidade de RR para qualquer produto específico é esporádica e de 
vida curta. Portanto a Empresa não pode depender na sua força de vendas 
para capturar diretamente estas oportunidades.  

Gerando pedidos RR
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Em muitos casos os altos prêmios justificam o investimento necessário para 
ser aprovado como fornecedor de peças específicas.

A Empresa investe (protótipo gratuito para conseguir aprovação) para se 
tornar um fornecedor Resposta Rápida de backup para uma base 
crescente de clientes. 

�Servir todos os clientes (com pedidos regulares bem como rápidos) limita a 
habilidade de capitalizar em prêmios RR.

�Há ambientes nos quais a melhor campanha de marketing não será
suficiente porque o tempo para ser aprovado como fornecedor de uma peça 
específica é relativamente longo e existem vários casos nos quais é bem 
mais longo que o tempo de fornecer a peça.

Fornecendo RR de Back-up

A participação de pedidos RR está constantemente crescendo.


