
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

 

 

 

 

SIMONE DE GÓZ POLI 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de inovações: um estudo empírico da 

influência dos procedimentos de gestão de riscos. 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2010 

 

 



SIMONE DE GÓZ POLI 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de inovações: um estudo empírico da 

influência dos procedimentos de gestão de riscos. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao curso 
de Mestrado em Administração e 
Desenvolvimento Empresarial da 
Universidade Estácio de Sá, como 
requisito parcial para obtenção do 
grau de Mestre em Administração. 
 

 

Orientador: Professor Doutor José Geraldo Pereira Barbosa 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P766  Poli, Simone de Góz   

Desenvolvimento de inovações: um estudo empírico da 
influência dos procedimentos de gestão de riscos. – Rio de 
Janeiro, 2010. 

  
                        225f. ; 30 cm. 
                      

           Trabalho monográfico (Mestrado em Administração e 
Desenvolvimento Empresarial) – Universidade Estácio de 
Sá, 2010. 

      
            1. Administração de risco. 2. Desenvolvimento 
econômico.    I. Título 

        
    

                                                                  CDD 658.15 
5 

 

 



 
 
 
 
 



 
DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao meu querido esposo 

Márcio, pelo incentivo e carinho 
no decorrer de toda a minha 
trajetória acadêmica e ao meu 
amado filho Lucca. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus por ter me dado a oportunidade de viver e 

conviver em ambientes que propiciam o conhecimento e o 

desenvolvimento intelectual. 

A toda minha família que sempre me apoiou a estudar e a buscar  

novos horizontes.  Em especial, aos meus pais Reinaldo (in memoriam) e 

Selia, expresso aqui toda minha gratidão, carinho e amor.  

Aos amigos próximos ou distantes - impossível nominar a todos – 

que, através de uma rede invisível de proteção e de cuidado, tornaram 

este projeto possível, mesmo quando tudo dizia o contrário. 

Ao meu orientador Dr. José Geraldo Barbosa que, com toda sua 

paciência, dedicação, conhecimento, não mediu esforços para me 

auxiliar no desenvolvimento deste trabalho. E acabou, por fim, se 

tornando mais um amigo. 

 Aos meus queridos professores e funcionários do MADE que sempre 

contribuíram para o meu desenvolvimento profissional. 

Aos diretores e profissionais da empresa CARBE que compartilharam 

seu conhecimento com paciência e boa vontade, sendo foram 

fundamentais para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 



RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar como os procedimentos 
de gestão de riscos implementados pela empresa CARBE Viaturas e 
Tecnologia para Combate a Sinistros Ltda, influenciaram o 
desenvolvimento de suas inovações tecnológicas em produtos e 
processos. Inovações, principalmente aquelas de maior grau de 
novidade, envolvem riscos. Uma gestão de riscos adequada possibilita 
uma resposta eficaz e integrada a impactos relacionados aos diversos 
riscos inerentes à inovação. Entretanto, ela é uma ferramenta que 
também pode inibir a geração de idéias e o desenvolvimento das 
mesmas em inovações, conforme estudiosos da gestão de inovação 
sugerem. A pesquisa foi conduzida através de uma pesquisa de campo 
de finalidade descritiva e, para coleta de dados, foram utilizadas 
entrevistas semi-estruturadas com 3 colaboradores em nível da alta 
gerência, narrativas de desenvolvimento de 4 inovações realizadas por 
colaboradores que acompanharam de perto o desenvolvimento, 
observação ativa e análise documental. Análise de conteúdo das 
transcrições das entrevistas e análise temática das transcrições das 
narrativas foram utilizadas para análise dos dados coletados. As 
inovações pesquisadas foram duas inovações em produtos: a 
incorporação das bombas de água e de espuma e do wireless joystick 
nos caminhões de combate a incêndio; e duas inovações em processo: a 
ferramenta de gestão de controle integrada e o processo de fabricação 
de carrocerias a partir de estruturas aparafusadas Bosch. Entre os 
principais procedimentos de gestão de risco utilizados pela empresa, 
podem ser citados: utilização da ferramenta de gestão de controle 
integrada em todos os setores da empresa para acompanhamento em 
tempo real da montagem dos produtos e para atendimento a 
requerimentos da Receita Federal; utilização de bancos de 2ª linha para 
conseguir financiamentos a taxas moderadas; antecipação da data de 
entrega dos produtos; auditorias internas nos setores de logística e 
financeiro; segregação de funções; não comprar de um único fornecedor 
e manter um amplo cadastro; divisão de custos de financiamento com 
fornecedores; e opção por ser uma montadora e não uma fabricante de 
produtos (componentes e módulos). Os resultados da pesquisa 
indicaram que as percepções de riscos e procedimentos para sua gestão 
não inibiram o processo de desenvolvimento e criação na empresa 
pesquisada. Em certa medida, esses resultados contrariam a percepção 
por parte da literatura sobre gestão da inovação de que percepções de 
riscos presentes em inovações (e procedimentos para mitigá-los) 
prejudicam de forma relevante o processo de desenvolvimento das 
mesmas. O que se observou na empresa pesquisada é que os 
procedimentos de riscos foram utilizados não para bloquear inovações e 
sim para permitir a identificação de riscos e utilização de procedimentos 
para minimizá-los. Não é por acaso, portanto, conforme se depreende da 
leitura da dissertação, que todas as inovações selecionadas em certa 
medida colaboravam para diminuir a exposição a riscos ora por parte da 
própria empresa ora por parte dos clientes aos quais se destinavam tais 
inovações.   



 
Palavras-chave: inovação; riscos; desenvolvimento; sinistros.  

 



ABSTRACT 
 

This researsh aimed to analyse how risk management procedures, 
implemented by the company CARBE Vehicles and Technology to 
Combat Accidents Inc., influenced the development of its technological 
innovations in products and processes. Innovations, especially those with 
the greatest degree of novelty, involves risk. A proper risk management 
provides an effective and integrated response to impacts related to the 
various risks inherent in innovation. However, it is a tool that can also 
inhibit the generation of ideas and the development of such innovations 
as the innovation management scholars suggest. The research was 
conducted through a field survey of descriptive purpose for data 
collection, through semi-structured interviews with three employees at 
senior management level, development narratives of four innovations 
made by employees who closely followed the development , active 
observation and document analysis. The content analysis of the 
transcripts interview and the thematic analysis of the narratives 
transcripts were used for data analysis. The innovations studied were two 
innovative products: the incorporation of water pumps and foam and 
wireless joystick in fire fighting trucks, and two innovations in the process: 
a management tool integrated control and manufacturing process of 
bodies from Bosch bolted structures. Among the key risk management 
procedures used by the company, can be quoted: the use of control 
management tool integrated in all sectors of the enterprise for real-time 
monitoring of assembling products and to meet the requirements of the 
Internal Revenue Service, use of small banks to get funding at moderate 
rates, bringing forward the date of  products delivery; internal audits in the 
areas of logistics and finance, segregation of duties, not to buy from only 
one supplier and maintain a comprehensive register; cost-sharing funding 
with suppliers and the option of being the producer and not only a 
manufacturer of products (components and modules). The survey results 
indicated that the perceptions of risk and procedures for their 
management did not inhibit the process of developing and building the 
company surveyed. In a certain way, these results contradict the 
perception on the part of the literature on innovation management that 
perceptions of risk inherent in innovation (and procedures to mitigate 
them) in a relevant way affect the process of their development. What 
was observed in the researched company was that the risk procedures 
were not used to block innovation, otherwise it allowed the identification 
of risks and use of procedures to minimize them. It is no coincidence, 
therefore, as it is apparent from reading the paper, that all innovations 
selected collaborated to some extent to reduce exposure to risks by either 
the company itself or the customers which were intended for such 
innovations. 

 

Keywords: innovation; risks; development; accidents.  
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1 INTRODUÇÃO 

 No atual cenário econômico, as inovações e competitividade passam a 

ser palavras-chaves para o desenvolvimento econômico de um país e para 

conquistar espaço junto à economia internacional.  

 A globalização de mercados, o fornecimento de tecnologia, o surgimento 

do modo virtual de trabalho, o crescimento da preocupação da sustentabilidade 

e o aumento da atividade em rede como modelo de negócio tornam a inovação 

imprescindível. 

 A inovação é importante porque cria riqueza, desenvolvimento e traz 

produtividade. Com ela diminui-se, potencialmente, o desperdício e os danos 

ao meio ambiente.  Produtos e serviços mais elaborados e mais baratos 

surgem melhorando a qualidade de vida das pessoas.  

 Para Tidd, Bessand e Pavitt (2008), a inovação pode ser de produto 

quando há mudanças nos produto/serviços oferecidos ou de processos quando 

há mudanças na forma em estes são criados e entregues. 

 Quanto ao grau de novidade, as inovações podem ser incrementais ou 

radicais. A primeira delas ocorre quando um produto ou processo já existente 

recebe melhorias e passa a ter novo valor de mercado. A inovação em 

processo se torna mais fácil para as empresas porque usualmente elas têm 

grande controle sobre como combinar os fatores de produção, não dependendo 

tanto de fatores externos; já com as inovações em produtos os riscos são 

maiores, pois dependem de fatores externos de natureza mercadológica e 

tecnológica. A inovação radical refere-se à criação de um produto 
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completamente novo. Entretanto, todo processo radical tende a ser disruptivo, 

provocando uma cisão no antigo modelo de negócios.  

Inovação é uma estratégia por meio da qual a empresa pode obter uma 

grande vantagem competitiva. Quanto maior a mudança promovida pela 

inovação na versão anterior de um produto ou processo, mais arriscado é 

investir na mesma, pois isso envolverá maiores custos e risco, será mais difícil 

de gerenciar e irá requerer habilidades especiais. Além disso, as recompensas 

do sucesso são difíceis de apropriar, as inovações podem ser copiadas e 

melhoradas pelos concorrentes rapidamente. Inabilidade em traduzir a 

inovação em produtos em vantagem competitiva sustentável também pode 

decorrer de ausências de capacidades financeira e fabril. 

De acordo com Tidd et al (2008) a inovação pode aumentar a 

competitividade, mas exige um conjunto de habilidades e de conhecimentos 

gerenciais diferente daquele comumente utilizado em gestão de atividades 

rotineiras. 

Para que ocorra inovação serão necessários muitos recursos econômicos e 

humanos. Muitas vezes as empresas são obrigadas a captar recursos 

financeiros de terceiros para viabilizar seus projetos. Vale ressaltar que os 

gastos em qualquer atividade inovadora devem ser tratados como investimento 

e não como despesa. 

Os riscos inerentes às inovações fazem com que as instituições 

financiadoras venham a exigir a implementação da gestão do risco para ter 

maior confiabilidade e disporem destes recursos financeiros destinados a 

inovação. 
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A gestão da inovação em produtos e processos diverge em vários aspectos 

no que concerne à gestão de riscos. Uma gestão de risco adequada 

possibilitaria uma resposta eficaz a impactos inter-relacionados e, também, 

respostas integradas aos diversos riscos inerentes a inovação. Entretanto, ela 

é uma ferramenta que pode inibir a geração de idéias e o desenvolvimento das 

mesmas em inovações. 

Com relação às técnicas de avaliação de risco, elas decorriam anteriormente 

de uma postura de inspecionar, detectar e reagir aos riscos do negócio. 

Considerava-se que o pessoal ineficiente era a fonte primária de riscos e os 

controles eram direcionados para os riscos de origem financeira ou vinculados 

aos resultados escriturais contábeis. 

Esse tipo de abordagem não se mostrou eficiente e evoluiu para um modelo 

que contempla uma série de novos desafios: a postura esperada é de prever e 

prevenir os riscos inerentes a um conjunto de processos/produtos de 

inovações; quando estes são ineficientes há fontes primárias de riscos; e os 

controles devem ser as ferramentas de gestão e de monitoração de riscos. 

Atualmente, entre outros fatores, opta-se por: adotar uma postura proativa 

em vez de reativa; identificar problemas nos processos e não nas pessoas; e 

focar os controles internos de forma abrangente, indo além dos de natureza 

contábil, ou seja, agregando os controles internos administrativos.  

Dentre as inúmeras metodologias que preconizam controles está a COSO 

ou ERM. Ela é a versão atualizada do COSO e contempla um processo 

conduzido em uma organização pelo conselho de administração, diretoria e 

demais empregados. Tem por objetivo identificar, em toda a organização, 

eventos que sejam potencialmente capazes de afetá-la, administrar os riscos 
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de modo a mantê-los compatíveis com o apetite a risco da organização e 

possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos. 

Todas as organizações enfrentam incertezas e o desafio de seus 

administradores é determinar até que ponto aceitar essa incerteza, assim como 

definir como essa incerteza pode interferir no esforço para gerar valor às partes 

interessadas. Incertezas representam riscos e oportunidades, com potencial 

para destruir ou agregar valor. 

As inovações usualmente envolvem aceitação de riscos. Portanto, faz-se 

necessário medir o grau de risco de uma inovação, pois podem gerar tanto 

impacto negativo quanto positivo ou ambos. As que geram impacto negativo 

representam riscos que podem impedir a criação de valor ou mesmo destruir o 

valor existente. As de impacto positivo podem contrabalançar os de impacto 

negativo ou podem representar oportunidades, que por sua vez representam a 

possibilidade de um evento ocorrer e influenciar favoravelmente a realização 

dos objetivos, apoiando a criação ou a preservação de valor. 

Conforme Zawislak  et al (2008), inovação diz respeito à criação de coisas 

diferentes e novas. E o diferente e o novo nascem do conhecimento, da 

informação e da criatividade. E está inerente o imprevisível. 

Diante disto, as empresas vivenciam um dilema como desenvolver 

inovações e ao mesmo tempo seguir os procedimentos de gestão de risco 

como os preconizados pela literatura. 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Como os procedimentos da gestão de riscos influenciam o desenvolvimento 

de inovações em empresas do setor de montagem de viaturas de sinistro, sob 

a ótica do desenvolvedor de inovações? 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Final 

 

Descrever como os procedimentos da gestão de riscos influenciam o 

desenvolvimento de inovações em empresas do setor de montagem de 

viaturas de sinistro, sob a ótica do desenvolvedor de inovações. 

 

1.2.2  Objetivos Intermediários  

 

� Identificar as inovações em natureza, grau de novidade e riscos 

envolvidos, desenvolvidas pela empresa nos últimos cinco anos.  

� Identificar os procedimentos e instrumentos de gestão de riscos 

utilizados pela empresa. 

 

1.3  A SUPOSIÇÃO INICIAL DA PESQUISA 

 

A pesquisadora supõe que em decorrência das inovações apresentarem 

riscos em função de sua novidade, tecnologia incorporada e aceitação pelo 
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mercado, elas são mais suscetíveis a serem bloqueadas por procedimentos de 

gestão de risco. 

 

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo procurou analisar a gestão de riscos mediante o COSO e as 

inovações em produtos e processos desenvolvidos nos últimos cinco anos, 

como os procedimentos da gestão de riscos influenciam no desenvolvimento 

de inovações numa empresa do setor industrial na região sul/sudeste do país. 

O processo de inovação foi abordado pelo modelo estratégico de inovação 

proposto por Tidd et al (2008) e pela metodologia do COSO .  

Dentre os oito componentes inter-relacionados do COSO, que estão 

integrados com o processo de gestão, foram avaliados apenas três: o ambiente 

interno, a avaliação de risco e a resposta ao risco. A fixação de objetivos, a 

identificação de eventos, as atividades de controle, as informações e 

comunicações e o monitoramento não fazem parte do escopo deste trabalho. 

O Ambiente Interno foi analisado porque fornece a base pela qual os riscos 

são identificados e abordados pelo seu pessoal, inclusive a filosofia de 

gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os valores éticos, 

além do ambiente em que estes estão. 

Em geral, os riscos são avaliados quanto às suas condições inerentes e 

residuais. A avaliação de riscos envolve a identificação e a análise pela 

administração dos riscos mais relevantes para a obtenção dos objetivos do 

negócio. No decorrer de uma avaliação de riscos, cada objetivo operacional, do 
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nível mais alto (como “dirigir uma companhia lucrativa”) ao mais baixo (como 

“salvaguardar caixa”), é documentado e, então, cada risco que possa prejudicar 

ou impedir o alcance do objetivo é identificado e priorizado (DELOITTE, 2006). 

E a resposta ao risco, onde a administração escolhe as respostas 

relacionadas a eles - evitando, aceitando, reduzindo ou compartilhando – 

desenvolvendo uma série de medidas para alinhá-los à sua tolerância ou 

apetite ao risco. 

A filosofia de gerenciamento de riscos de uma organização representa as 

convicções e as atitudes compartilhadas, o que caracteriza a maneira pela qual 

essa organização considera o risco em todas as suas atividades. Porém, o 

pesquisa preconiza apenas a inovação em produtos e processos, analisando o 

risco desde sua concepção, confrontados com que a literatura cita sobre 

gestão de risco. 

 

1.5  RELEVÂNCIA 

 

A análise da gestão de riscos e inovações é fundamental para sobrevivência 

da empresas no mercado e para estas se tornarem mais competitivas. 

Para maior segurança nos investimentos e poder utilizar recursos de 

terceiros, torna-se necessária a implementação de uma gestão de risco.  

Este gerenciamento de riscos corporativos, não importa o quanto seja bem 

projetado e operado, apenas proporcionará uma segurança razoável à 

administração e ao conselho de administração, quanto ao cumprimento dos 

objetivos de uma organização. A realização dos objetivos é afetada por 
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limitações inerentes a todos os processos administrativos. Essas limitações 

incluem o fato de que o julgamento humano no processo decisório pode falhar 

e que os colapsos podem ocorrer em decorrência dessas falhas humanas, 

como erros ou equívocos simples. Além disso, os controles podem ser 

neutralizados por conluio de dois ou mais indivíduos e a administração dispõe 

da capacidade de desabilitar o processo de gestão de riscos corporativos, 

inclusive decisões de resposta a risco e atividades de controle. 

Outro fator limitante é a necessidade de se considerarem os custos e os 

benefícios associados às respostas aos riscos. 

Contudo, por ser uma exigência das instituições bancárias internacionais, 

faz-se obrigatória a implementação destes controles nas empresas que 

necessitam de financiamentos, para fins de investimento em inovações.  

Estes procedimentos de gestão de riscos são utilizados para atender às 

necessidades de certificação dentro da lei SOX e, principalmente para as 

empresas que tenham suas ações negociadas na bolsa de New York - NYSE. 

Também, para qualquer empresa que queira utilizar os procedimentos como 

diferencial de "Benchmark" das melhores práticas para o sistema de controles 

internos da sua organização conforme Vallone (2009). 

Conforme BOVESPA (2009), o Brasil é o terceiro país em empresas listadas 

na NYSE, com 31 companhias, atrás apenas do Canadá, com 74, e China, com 

42. Essas companhias brasileiras são obrigadas a implementar uma 

metodologia de controles internos. 

Os investimentos voltados para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em 

inovações foram registrados no mundo todo e de forma acelerada nos anos 

recentes, segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE) em seu relatório bienal sobre perspectivas em ciência e 

tecnologia (Science, Tecnology and Industry Outlook 2008). Já em comparação 

a média da OCDE, a intensidade dos investimentos em P&D do Brasil em 2006 

foi considera baixa, ou de apenas 1,02%. Isso demonstra que há uma 

necessidade do país investir mais em inovação para poder competir com os 

demais países. 

 

 

1.6  ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O capítulo 1 destinou-se o objeto de estudo da referente pesquisa: tema, 

problemática, objetivos, suposições, delimitação e relevância do projeto. 

O capítulo 2 foi destinado ao referencial teórico, no qual serão abordadas as 

ideias principais dos maiores autores sobre gestão da inovação, identificando 

assim as inovações em natureza, grau de novidade e risco. 

Além desses tópicos, a pesquisa conterá um referencial sobre 

procedimentos de gestão de riscos e a metodologia COSO II, descrevendo 

como cada etapa interfere no desenvolvimento de inovações na empresa 

pesquisada. 

No capítulo 3, foram descritos: a metodologia da pesquisa, tipo da pesquisa, 

sujeitos, meios de investigação e coleta, tratamento e analise de resultados e 

limitação do método. 
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O capítulo 4 foi destinado: a uma breve apresentação da empresa 

pesquisada e do setor, a relacionar os dados coletados na entrevistas e 

narrativas e para a descrição das inovações selecionadas. 

O capítulo 5 foi destinado para a análise de resultados confrontados com a 

literatura citada no referencial teórico. 

E o por fim, o capítulo 6 foram apresentadas as conclusões  na percepção 

da pesquisadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  GESTÃO DA INOVAÇÃO 
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Segundo Gomes e Taveira (2003), não basta ter ideias inovadoras, o 

primordial é que tais ideias devem se refletir nos negócios da empresa, e a 

cadeia de valores da indústria onde a empresa se encontra inserida.  

De acordo com Senhoras et al (2007), a gestão da inovação envolve ideias, 

modelos de negócio e mercado. Para o autor é de uma área multidisciplinar e 

multifuncional que abrange pesquisa e desenvolvimento, produção, operações, 

marketing e desenvolvimento organizacional.  

Conforme Carvalho (2004), a gestão da inovação ajuda o tomador de 

decisão da empresa em nível estratégico a organizar o desenvolvimento de 

inovações, assim como renovar a empresa e gerar novos negócios a partir de 

inovações.  

Segundo Carvalho (2004), a gestão da inovação é estruturar todos os 

procedimentos internos da organização devem ser avaliados com periodicidade 

e previsibilidade para que inovação não seja algo espontâneo. 

Segundo Schumpeter (1984), considerado o precursor dos estudos sobre 

inovação, as inovações, quando introduzidas na atividade econômica, 

produzem mudanças que são substancialmente diferentes daquelas alterações 

que ocorrem no dia-a-dia.  

Schumpeter defende que as inovações, ao se colocarem como alternativas a 

produtos e processos antigos, fazem com que esses últimos percam espaço no 

mercado, sucateando capacidade instalada e destruindo postos de trabalho, 

espraiando-se para outros setores relacionados e àqueles mais distantes 

atingidos pelo efeito renda negativo. 



26 

 

Com isso, a gestão da inovação deve estar atenta aos processos que 

possam acarretar mudanças no seu mercado e, consequentemente, por em 

risco o próprio negócio. 

Francini (2002) cita que apesar das inúmeras técnicas de gestão que foram 

desenvolvidas nas últimas décadas com o intuito de permitir às organizações 

se tornarem mais competitivas e bem-sucedidas, apenas algumas poucas 

obtiveram sucesso.  

 

2.1.1  Tipologia da inovação 

 

Segundo Barbieri e Alvarez (2003, p.41), em uma empresa, inovar significa 

introduzir algo novo ou modificar substancialmente algo existente. Inovação é a 

exploração com sucesso de novas ideias. Que pode se traduzir em aumento de 

faturamento acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, entre 

outros benefícios. 

 Druker (2000) cita a importância do resultado e desempenho econômico 

associado à inovação: 

Inovação não é invenção, nem descoberta. Ela pode requerer qualquer das 

duas – e com frequência o faz. Mas o seu foco não é o conhecimento, mas o 

desempenho – e numa empresa isso significa desempenho econômico. A 

inovação é aplicável à descoberta do potencial do negócio e à criação do 

futuro. Mas sua primeira aplicação é como estratégia, para tornar o dia de hoje 

plenamente eficaz e para levar a empresa existente para mais perto do ideal. 

(DRUCKER, 2000, p.129) 
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O conceito de inovação é bastante variado, dependendo, principalmente, da 

sua aplicação. Conforme Tidd et al. (2008, p,30) são quatros as categorias de 

inovação, o que o autor denomina os 4Ps da inovação: inovação de produto, 

processo, posição e paradigma. 

• Inovação de produto - Consiste em modificações nos atributos do produto, 

com mudança na forma como ele é percebido pelos consumidores. Como 

exemplo um automóvel com câmbio automático em comparação ao 

"convencional".  

• Inovação de processo - Trata de mudanças no processo de produção do 

produto ou serviço. Não gera necessariamente impacto no produto final, 

mas produz benefícios no processo de produção, geralmente com 

aumentos de produtividade e redução de custos. Como exemplo um 

Automóvel produzido com o auxilio de robôs em comparação ao produzido 

por operários humanos.  

• Inovação de Posição – Refere-se às mudanças no contexto em que os 

produtos e serviços são introduzidos. 

• Inovação de Paradigma – Consiste nas mudanças nos modelos mentais 

subjacentes que orientam o que a empresa faz.  

Sundbo e Gallouj (1998) também classificam os tipos de inovação. Neste 

caso, a classificação refere-se especialmente aos tipos de inovação em 

serviços: 

• Inovação de serviços: relacionadas com o fornecimento de um novo serviço, 

como por exemplo, nova linha de financiamento, novo seguro, oferta por um 

hospital de atendimento de uma nova especialidade médica.  
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• Inovação de processo: aqueles relacionados com a modificação de 

procedimentos prescritos para a elaboração / produção de um serviço (back 

office) ou nos procedimentos de atendimento do usuário/cliente e de 

entrega do serviço (front office); 

• Inovação organizacional ou gerencial: relacionadas com a introdução de 

novas ferramentas gerenciais ou novos modelos de gestão; 

• Inovação de mercado: relacionadas com a descoberta de novos mercados, 

com a identificação de nichos em um mesmo mercado, ou ainda, com a 

mudança de comportamento da organização no mercado em que ela se 

insere. 

Segundo Tidd et al (2008, p.31), uma segunda dimensão da inovação é o 

grau de novidade envolvido. Para o autor a inovação pode ser incremental ou 

radical. 

• Inovação Incremental - Reflete pequenas melhorias contínuas em produtos 

ou processos. Conforme Tidd et al (2008), elas representam pequenos 

avanços nos benefícios percebidos pelo consumidor e não modificam de 

forma expressiva a forma como que o produto é consumido ou produzido.  

• Inovação Radical - Representa uma mudança substancial na forma como o 

produto ou serviço é produzido ou consumido. Para Tidd et al (2008) elas 

podem acarretar alterações importantes na forma como o mercado opera. O 

autor cita como exemplo: a evolução do CD de música para os arquivos 

digitais. 

Pereira e Kruglianskas (2005) afirmam que a inovação tecnológica deve ser 

resultado de um ambiente que produz ciência de ponta por meio dos setores de 

pesquisa e desenvolvimento próprios. 
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2.1.2  Processo de inovação 

 

Os principais desafios associados ao gerenciamento do processo de 

inovação incluem: a dificuldade de se identificarem as melhores soluções e 

desenvolvê-las para o mercado correto com os recursos certos, a falta de 

coordenação e os desafios de avaliar a inovação (Parolin et al ,2006). 

Conforme Tigre (2006), as empresas inovadoras procuram combinar as 

fontes de conhecimento internas e externas para gerar inovação. 

Para Junior e Nascimento (2009), a interação entre empresas e seu 

ambiente, além de ser fator fundamental para que haja competitividade, age 

como catalisador dos processos de inovação. 

Ainda segundo os autores, o excesso de idéias pode ser um empecilho para 

o crescimento da empresa. O equilíbrio entre a quantidade de inovações e a 

capacidade de executá-las é um verdadeiro desafio, que se não é atingido, 

pode levar a empresa à paralisia (falta de inovação) ou à perda de foco e 

estrutura (excesso de ideias). 

Conforme Rothwell (1994, p.8), os modelos de inovação podem ser 

classificados em cinco gerações: 

a) Inovação Empurrada pela Tecnologia – É o modelo adotado nas décadas 

de 1950 e 1960, nos quais a demanda é maior do que a capacidade de 

produção e a maioria das inovações, empurrada pela tecnologia, era bem 

aceita pelos mercados. 
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A technology-push, determina que um maior P&D interno resulta em 

sucessos dos novos produtos: a inovação seria empurrada pela tecnologia 

desenvolvida internamente pela empresa. 

b) Inovação Puxada pelo Mercado – Esse modelo é considerado a segunda 

geração de inovação, entre os anos 1960 e 1970, o mercado começa a ficar 

mais competitivo, de modo que as empresas se certificam das 

necessidades dos consumidores antes de desenvolverem soluções 

tecnológicas para satisfazê-los. 

c) Modelo Composto – Já nos anos 1970 e 1980, o processo de inovação se 

caracteriza pela comunicação interligando os agentes internos e externos 

para conquistar acesso a conhecimentos externos na comunidade científica 

e no mercado. O autor definiu como a terceira geração, caracterizada pelo 

“coupling model of innovation”, uma combinação entre os dois modelos 

anteriores, com uma forte ligação das áreas de marketing e de P&D. 

d) Modelo Integrado – A quarta geração é representada pelo modelo integrado 

(integrated innovation process), baseado nas características de inovação 

em companhias japonesas anos 1980 e 1990. O modelo é caracterizado 

pela integração e desenvolvimento paralelo, onde as companhias integram 

os fornecedores no processo de desenvolvimento de novo produto, ao 

mesmo tempo em que integram as atividades dos diferentes 

departamentos. 

e) Modelo de Redes – A última geração de inovação para Rothwell (1994, 

p.15) é caracterizada pelo modelo de sistemas e redes, cuja base é o 

modelo integrado. Na qual a inovação consiste em um processo de rede. 

Isso decorre do aumento das alianças estratégicas, do P&D colaborativo, da 



31 

 

maior consciência para a gestão da cadeia de suprimento, do crescimento 

de redes entre pequenas e médias empresas com empresas grandes e do 

crescimento das redes entre pequenas empresas. 

Conforme Barbieri (1997), o processo de inovação pode ser identificado na 

percepção de um problema ou oportunidade, técnica ou mercadológica, como 

também na aceitação comercial do produto, serviço ou processo.  

 

2.1.3  Inovação e vantagem competitiva 

 

Conforme Anjo, Barbosa e Bouzada (2009, p.1): 

Inovar é essencialmente identificar e explorar as oportunidades de 

empreendimento, ou seja, as oportunidades que outros não vêem ou das quais 

não percebem seu real potencial.  

Considerando que as inovações são capazes de gerar vantagens 

competitivas a médio e longo prazo, inovar torna-se essencial para a 

sustentabilidade das empresas e dos países no futuro (Chesbrough, 2003). 

A inovação tem a capacidade de agregar valor aos produtos de uma 

empresa, diferenciando-a, ainda que momentaneamente, no ambiente 

competitivo. Ela ainda é mais importante em ambientes de alto nível de 

competição e principalmente quando os produtos ofertados são praticamente 

equivalentes. Aqueles que inovam neste contexto, seja de forma incremental 

ou radical, de produto, processo ou modelo de negócio, ficam em posição de 

vantagem em relação aos demais. (Tidd et al ,2008) 
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Conforme Meira (2008) as inovações são importantes porque permitem que 

as empresas acessem novos mercados, aumentem suas receitas, realizem 

novas parcerias, adquiram novos conhecimentos e aumentem o valor de suas 

marcas.  

Segundo o autor, os benefícios da inovação não se limitam às empresas. 

Para os países e regiões, as inovações possibilitam o aumento do nível de 

emprego e renda, além do acesso ao mundo globalizado. As inovações 

oferecem novos produtos, que irão agregar mais benefícios aos consumidores. 

Conforme Anjo et al (2009), a inovação pode ter sido desenvolvida tanto 

interna quanto externamente à organização, em outra empresa ou instituição, 

não representando necessariamente uma novidade. 

Para Chesbrough (2003), o criador do termo open innovation, embora o 

processo de desenvolvimento de novas tecnologias seja importante, o desafio 

também está relacionado à inovação nos modelos de negócio.  

Assim, muitas vezes a chave do sucesso do produto ou serviço não está 

necessariamente na tecnologia embarcada, mas no canal de venda (por 

exemplo, modelo Natura de venda “porta a porta”), na logística (modelo 

Amazon de manutenção de estoques virtuais), no processo de captura de valor 

(modelo GM de venda do Celta via internet), apenas para ilustrar alguns 

exemplos de destaque nos últimos anos. (FELDHAUS D.; FERNANDES 

V.,2008, p.28) 

Open innovation ou inovação aberta compreende, de forma ampla, todos os 

mecanismos pelos quais uma empresa envolve outras organizações para 

identificação, desenvolvimento ou comercialização de produtos e serviços 
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inovadores segundo Paap (2008). Logo abaixo segue a figura que representa o 

modelo sugerido pelo Open innovation. 

 

 

Figura 1 - Modelo de inovação aberta 

 

Fonte: CHESBROUGH (2003). 

 

2.1.4 Estratégias de inovação 

 

De acordo com Freeman (1982), inovação é o processo que inclui as 

atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na 

comercialização de novos (ou melhorados) produtos, ou na primeira utilização 

de novos (ou melhorados) processos. 

O autor destaca seis tipos de estratégia de inovação:  

a) ofensiva – desenhada para alcançar liderança técnica e de mercado 

estando à frente dos competidores na introdução de novos produtos;  
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b) defensiva - não deseja ser pioneira, mas também não quer ficar para trás da 

corrente tecnológica, ao mesmo tempo em que não quer incorrer em 

grandes riscos, aproveitando-se dos erros cometidos pelas empresas com 

estratégia ofensiva;  

c) imitativa - segue bastante atrás dos líderes de tecnologias estabelecidas;  

d) dependente - não se busca iniciar e nem sequer imitar mudanças técnicas 

em seus produtos, a não ser com uma demanda especifica de algum 

consumidor, sendo normalmente um sub-contratado;  

e) tradicional - não vê razão para mudar em produto porque o mercado não 

demanda mudança e a competição não o impele a isso;  

f) oportunista ou de nicho - identificação de uma nova oportunidade por 

empreendedores que atenda a necessidade de consumidores por produtos 

ou serviços que não foram imaginados por outros).  

Segundo o autor acima citado a empresa após definir o tipo de estratégia de 

inovação que será utilizada ela deve desenvolver e/ou internalizar ferramentas 

de gestão do processo de inovação. Essas ferramentas devem ser 

customizadas para cada realidade. Para tal, deve ser considerados: o tamanho 

da empresa, o setor de atuação, a cultura e a estrutura organizacional, o 

sistema de agentes no qual ela está inserida, a visão de futuro e suas 

ambições. 

O objetivo de toda e qualquer empresa é alcançar a lucratividade máxima. 

Segundo Michael Porter (1991), as empresas em geral podem adotar três tipos 

de estratégia competitiva: estratégia de liderança em custos, estratégia de 

diferenciação e estratégia de foco.  
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A primeira visa obter vantagens competitivas pela oferta de produtos e 

serviços, em geral padronizados, a custos mais baixos do que os concorrentes. 

A segunda busca alcançar vantagens pela introdução de um ou mais 

elementos de diferenciação nos produtos e serviços, que justifiquem preços 

mais elevados. E o terceiro tipo de estratégia objetiva obter vantagens 

competitivas ou pela oferta de produtos e serviços com menores custos, ou 

pela diferenciação dos mesmos, mas em um segmento de mercado mais 

localizado ou restrito. 

Esses conceitos formam a base de toda a estratégia face à concorrência, 

mas a lucratividade de uma empresa não depende somente do seu 

posicionamento em relação aos concorrentes: depende também da estrutura 

do setor em que atua. Por isso é tão importante que os líderes de uma 

empresa conheçam perfeitamente o setor em que competem. 

Já Mintzberg (2002) a partir do conceito de diferenciação de Porter, propôs 

nova tipologia de estratégias genéricas. Para esse autor os produtos e 

processo podem ser diferenciados em qualidade, inovação, suporte, imagem e 

preço. 

• Diferenciação por qualidade caracteriza-se por oferecer um produto com 

pouca diferenciação, porém melhor que o dos concorrentes 

• Diferenciação por design (inovação) é oferecer produtos e processos 

que sejam de fato diferentes, que se distanciem do design dominante, 

para prover atributos originais. 

• Diferenciação por suporte tem como característica a diferenciação do 

produto através de serviços agregados como: menor prazo de entrega, 

assistência técnica ou a oferta de produtos complementares.  
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• Diferenciação por imagem é a forma como uma empresa pode 

diferenciar seu produto ao desenvolver uma imagem que agregue valor 

o produto. 

• Diferenciação por preço: Uma forma de diferenciar um produto da oferta 

dos outros concorrentes com um preço mais baixo. Mintzberg afirma que 

diferenciação por preço não é o mesmo que minimização de custo. Para 

o autor minimização de custo só será vantagem competitiva quando está 

associada à percepção dos consumidores. 

• Não-diferenciação é uma estratégia onde as empresas imitam os 

produtos da concorrência tornando-se especialista em acompanhar e 

imitar os lançamentos dos concorrentes.  

Para Lopes e Barbosa (2008, p. 2): na perspectiva da estratégia, a inovação 

está ligada à obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, ao 

posicionamento competitivo, ao conceito de core competence. Este conceito de 

autoria de Hamel e Prahalad (1990), designa as competências estratégicas, 

únicas e distintivas de uma organização que lhe conferem uma vantagem 

competitiva intrínseca e, por isso, constituem os fatores chave de diferenciação 

face aos concorrentes. 

Na avaliação da ANPEI (2009), a crise econômica mundial deve estimular as 

inovações nas empresas presentes no mercado brasileiro, a turbulência global 

deve pressioná-las a saírem de suas “zonas de conforto” e buscarem 

alternativas para ganhar competitividade e aumentar suas participações de 

mercado. O que deve incrementar os investimentos em P&D e dar origem a 

produtos e processos inovadores.  
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Mazzoleni e Oliveira (2008) afirmam que existem muitos fatores envolvidos 

na escolha das inovações. 

Os fatores econômicos, institucionais e sociais são decisivos na seleção das 

inovações em todos os níveis, desde a pesquisa até a produção.  

A seleção ocorre entre as possíveis “trajetórias’’ e está baseada em critérios 

evidentes e amplos, como exequibilidade, negociabilidade, rentabilidade. (DOSI 

1988 p, 148) 

Laursen e Salter (2005, p.131-132) acreditam que uma parte central do 

processo de inovação diz respeito à forma como as empresas vão organizar a 

busca de novas ideias que tem potencial comercial. O modelo de inovação 

conhecido como Open Innovation implica em que muitas empresas mudem a 

forma de buscar novas ideias. Boas ideias vêm de várias fontes: fornecedores, 

clientes, empregados, universidades etc. A adoção da busca aberta envolve o 

uso de uma ampla gama de atores externos e fontes para ajudá-las a alcançar 

e a sustentar a inovação.  

 

2.1.5  Risco da inovação 

 

De acordo com Brown (2005, p. 60) “o risco é uma das condições essenciais 

para que a inovação ocorra”.  

Para o autor, o processo de inovação está intrinsecamente ligado à 

incerteza. 

Entretanto, ele sugere que quanto maior o risco presente na inovação, maior 

seria também o potencial da mesma para gerar melhores resultados. Assim 
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como existe um risco inerente a todo processo de mudança ele deverá ser 

gerenciado de forma sistemática e preventiva. 

Baptista (1997) destaca um conjunto de decisões complexas e cruciais que 

as empresas enfrentam e que são tomadas sob condições de incerteza e risco: 

i) decisões relativas a investimentos em ampliação da capacidade instalada; ii) 

decisões relativas à entrada e saída de mercados; iii) decisões relativas a 

escolha entre a diversificação e a especialização de atividades; iv) decisões 

relativas a opção pela entrada em determinada trajetória tecnológica (e o 

próprio momento desta decisão), particularmente em situações de indefinição 

entre trajetórias concorrentes; e iv) decisões relativas aos investimentos 

efetuados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e, em particular, às 

estratégias tecnológicas adotadas (Baptista, 1997, p.2). 

Para Moura et al (2008) , não basta uma empresa possuir um departamento 

de Pesquisa e Desenvolvimento para conseguir um bom desempenho em 

desenvolvimento de inovações, pois tal desempenho depende da capacidade 

inovadora da empresa como um todo,ou seja, de todos os seus setores. 

O fato de se possuir um departamento de P&D não elimina os riscos das 

inovações. Cada vez mais a inovação deixa de ser algo exclusivo das áreas de 

pesquisa e desenvolvimento e passa a ser considerada em todas as áreas da 

organização (Becker e Cunha, 2006). 

Segundo o SEBRAE (2009), é possível reduzir os riscos na execução de 

qualquer inovação. O primeiro passo é conhecer o mercado e as necessidades 

dos clientes e fazer um levantamento das demandas dos consumidores. 

Conforme sugerido por esta instituição, outra forma é buscar o 

compartilhamento de risco: parcerias entre empresas seus 
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clientes/fornecedores. Este apoio por parte da clientela e fornecedores pode vir 

através de suportes técnico e financeiro.  

 

2.2  GESTÃO DE RISCO 

 

2.2.1  Aspectos conceituais sobre gestão de riscos corporativos 

 

Conforme Floriano e Lozeckyi (2006), a gestão do controle interno e do risco 

é um tema que assume papel relevante em virtude da acirrada competitividade 

do mercado globalizado, ainda mais quando se trata de investimentos em 

inovação. 

Para Hitt (2005, p. 99), a gestão do risco é estratégica, pois afeta 

diretamente as capacidades e competências essenciais da empresa. O risco 

interage com a realidade, uma vez que resultados incertos são reflexos das 

decisões gerenciais. Os riscos são um fato na vida corporativa e a tomada de 

decisão estratégica será influenciada pela menor ou maior propensão ou 

apetite para o risco de determinada empresa. 

Conforme Netto et al (2007), o conceito  gestão de risco abrange todas as 

circunstâncias, eventos ou fatores que possam gerar um impacto sobre um 

bem, podendo este ser negativo (de perda) ou positivo (de ganho). 

A administração do risco tem por diretiva que “risco é uma opção, não é um 

destino”, portanto, alocá-los, mitigá-los, controlá-los ou simplesmente evitá-los 

constitui decisão estratégica fundamental. (BERGAMINI JR., 2005, p.156) 

Conforme o IBGC (2007, p.11): 
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As atividades envolvidas no Gerenciamento de Riscos 
Corporativos devem contribuir para a perenidade da 
organização, atendendo aos seus objetivos estatutários e 
estratégicos. 

 
Segundo o IBGC (2007), o gerenciamento de riscos corporativos é 

fundamental para a realização dos objetivos e metas de desempenho da 

organização. Pois, agrega valor econômico e facilita a adequação da 

organização aos requerimentos legais e regulatórios.  

Ainda segundo o IBGC, o gerenciamento de risco é um processo de longa 

duração, que deve ser continuamente atualizado e integrado ao processo de 

planejamento estratégico da organização. E para se definir qual o tratamento 

indicado ao risco deve-se determinar o seu efeito potencial, ou seja, o grau de 

exposição da organização àquele risco. Quanto à avaliação de risco, o cálculo 

é feito a partir da combinação entre a frequência da ocorrência de um evento e 

seu efeito. Depois de mensurado, é possível comparar o risco com os padrões 

previamente estabelecidos e avaliar seu impacto.  

Alguns autores brasileiros criaram matrizes para auxiliar na mensuração do 

risco e na avaliação dos seus impactos. Brasiliano (2008) sugere uma matriz 

de vulnerabilidade dividida em quatro quadrantes, que tem no eixo vertical os 

valores de perdas empresariais e no horizontal os valores da probabilidade do 

risco ocorrer.  

 

 

Figura 2 - Matriz de vulnerabilidade – Perda Esperada 
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Fonte : Brasiliano (2008) 

 

Baseada na matriz de vulnerabilidade (figura 2) foi elaborada a matriz de 

decisão na gestão de risco (tabela 1). Nela há um maior detalhamento dos 

riscos, seus responsáveis e as causas e efeitos. 

Tabela 1 - Matriz de Decisão na Gestão do Risco 

 

Tipo de Risco 

 

Responsável 

 

Probabilidade 

Ocorrência 

 

Grau de 

Impacto 

 

Perdas 

Estimadas 

 

Possíveis 

Redutores 

do Risco 

 

Causa e 

Efeito 

Insucesso no 
lançamento 
de um novo 

produto 

Área de 
Novos 

Produtos 

60% Alto R$ 3 
Milhões 

Melhorias 
nas 

pesquisas 
de mercado 
e revisão da 
estratégia 

de 
lançamento 

O Insucesso 
do produto 
deve gerar 
perdas de 
receitas 

futuras e na 
geração de 
caixa, além 

dos impactos  

 

Fonte: FAMÁ et al (2002) 
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Conforme Famá et al (2002), o objetivo desta matriz de decisão na gestão 

de risco é demonstrar aos tomadores de decisão quais os principais riscos e 

seus possíveis impactos na organização.  

Uma visão panorâmica, entretanto, de todos os riscos relevantes é 

fundamental para reduzir a probabilidade de ocorrência e determinar suas 

relações de causa e efeito (FAMÁ et al, 2002, p 2). 

Segundo Brasiliano (2008), o gerenciamento de risco tem por objetivo 

administrar os riscos "negativos" (de perdas) e riscos "positivos" (de ganhos), 

associados às atividades e processos, ou seja, alcançar o balanceamento entre 

aproveitamento das oportunidades de ganho e minimização dos impactos 

negativos.   

Para Zamith (2006, p.64): 

“Pretende-se com a atividade de gerenciamento de 
riscos e perdas introduzir a ideia de limites e 
responsabilidades entre o consciente (a atividade dentro 
da organização) e a incerteza (a ligação entre ameaça e 
risco), tendo como fator de consistência a visão da 
instituição, inserida no contexto psicológico, social, 
econômico e político, para o atendimento de objetivos e 
metas a longo prazo”. 
 

Conforme a INTOSAI (2009), os padrões de estruturas e processos de 

controle interno devem ser defendidos, calcados no gerenciamento de riscos e 

em modelos de governança corporativa. Uma evidência disso é a atualização, 

em 2004, de suas “Diretrizes para Padrões de Controles Internos”, adotando o 

framework do COSO. O Coso foi originalmente formado em 1985 para apoiar a 

National Commission on Fraudulent Financial Reporting, o COSO foi uma 

iniciativa privada, sem fins lucrativos, destinada a estudar procedimentos que 

pudessem resultar em relatórios financeiros fraudulentos. Atualmente o Comitê 

é formado por representantes da American Accounting Association, American 
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Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives Internationl, 

Institute of Managements Accountants e pelo Institute of Internal Auditors (IIA), 

ao qual está ligado ao Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA), 

através da Federação latino-americana de Auditores Internos( FLAI). 

O trabalho publicado pelo COSO, intitulado “Internal Control – Integrated 

Framework” – Controles Internos – Um modelo integrado, tornou-se referência 

mundial para o estudo e avaliação dos controles internos, tendo sido inclusive 

recomendado pela Lei Sarbanes-Oxley.  

Crepaldi (2004) afirma que a gestão do controle interno corresponde a um 

sistema que visa controlar outro ainda maior, no qual são definidos os 

procedimentos de cada uma das atividades necessárias para a operação da 

empresa. Este sistema de controle compreende o plano de organização, os 

deveres, as responsabilidades e todos os demais métodos e medidas adotadas 

com o intuito de salvaguardar os ativos, verificar a fidedignidade das 

informações, promover a eficiência organizacional e estimular a comunicação e 

o cumprimento das políticas, normas e procedimentos administrativos adotados 

pela entidade. 

Conforme Leite (2010), “a gestão de riscos no Brasil ainda está sendo 

descoberta pelas grandes empresas nacionais.” 

Este processo teve início com as fusões e aquisições de empresas 

brasileiras por multinacionais e quando acionistas e investidores institucionais 

começaram a exigir das empresas mais controles internos.  
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2.2.2  A importância da gestão de risco 

 

Normalmente, os administradores confundem os conceitos de incerteza e 

risco, especialmente no que se aplicam a investigação e desenvolvimento.  

De acordo com Knight (1921) a diferença entre risco e incerteza reside no 

conhecimento das probabilidades de ocorrência dos valores assumidos por 

variáveis relacionadas ao evento ou cenário pesquisado. Existe risco quando a 

distribuição de probabilidade de ocorrência das variáveis é conhecida, caso 

contrário tem-se a incerteza. 

Riscos e incerteza são ubíquos em projetos. Não há uma clara distinção 

entre os conceitos de risco e incerteza, variando entre o conhecido e o 

desconhecido, entre o quantificável e o imponderável, entre o previsível e o 

imprevisto ou inesperado, entre o organizável e o conturbado, entre a 

normalidade de problemas e as crises. (SABBAG 2002, p. 309) 

Segundo Davis (2002, p. 72), o risco é, por definição, quantificável e 

gerenciável. Quando se está desenvolvendo um novo produto, fase da 

pesquisa, os objetivos não são claros. Neste processo de investigação não há 

controle e isto não significa o sucesso ou o fracasso na descoberta e inovação. 

Para Freeman (1982, p.105) as incertezas na inovação ocorrem em três 

diferentes âmbitos: 

• incerteza nos negócios; 

• incertezas técnicas; 

• incertezas mercadológicas. 

Junto com estas incertezas, estão os riscos provenientes das mudanças 

geradas pela inovação tecnológica. O grau de incerteza varia com o tipo de 
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inovação, de modo que, quanto mais radical a inovação, mais arriscado é o 

projeto (TEIXEIRA, 1983, p.45). 

Segundo Marshall (2002, p.44), os riscos estratégicos decorrem da 

implementação de uma estratégia mal sucedida ou ineficaz, que produz 

resultados muito inferiores àqueles pretendidos. Também são conseqüências 

de ameaças feitas pelos diferentes atores do processo de decisão da 

organização, que são parte do ambiente de negócios como concorrentes, 

fornecedores com valores, objetivos e motivações não convergentes.  

Bernstein (1997, p. 232) afirma: 

“A verdadeira fonte da incerteza reside nas intenções 
dos outros” (...) “Escolher a alternativa que julgamos que 
nos trará o maior retorno, tende a ser a decisão mais 
arriscada, pois poderá provocar a defesa mais forte dos 
jogadores que perderão com nosso sucesso. Assim, 
geralmente aceitamos alternativas de meio-termo, que 
podem exigir que façamos o melhor de uma barganha 
ruim”. 
 

Segundo Slywotzky (2007), os gestores de riscos preocupam-se apenas 

com as três categorias tradicionais de riscos: os riscos imprevisíveis (fogo, 

inundação, terremoto), riscos financeiros (maus empréstimos, reviravoltas 

cambiais e de taxas de juro) e riscos operacionais (queda no sistema de 

informática, interrupção na cadeia de suprimentos, roubo por parte de um 

funcionário). O autor não descarta estes riscos, mas destaca que os mais 

perigosos são os riscos estratégicos, que podem atingir um ou mais elementos 

cruciais do modelo de negócio da organização. 

Conforme Cavagnoli (2009) dentre os elementos estão os mecanismos de 

controle utilizados para proteger os valores criados e os riscos de otimização 

do fluxo de lucro, pelo poder de barganha de parceiros, concorrentes ou 

clientes potenciais. 
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Já para Slywotzky (2007), os riscos estratégicos podem causar a ruptura dos 

laços existentes entre as organizações e seus clientes afetando diretamente a 

base do fluxo de receitas e impactando os lucros. O autor vai além e afirma que 

os riscos estratégicos podem destruir o controle estratégico que ajuda as 

organizações a se defenderem da concorrência. 

Segundo Holmstrom & Kaplan (2003), apesar dos inúmeros escândalos 

corporativos protagonizados pelas empresas americanas recentemente é 

necessário medir a cautela excessiva de suprimir a experimentação, pois na 

atual conjuntura econômica serão necessárias mais experiências 

organizacionais do que nunca para tirar partido das tecnologias de informação 

e comunicação. 

 

2.2.3.  Metodologia COSO II 

 

A metodologia COSO identifica os objetivos essenciais do negócio de 

qualquer organização e define controle interno e seus componentes. 

O controle interno parece ser uma necessidade, pois permitem que os 

gestores tratem rapidamente as mudanças no ambiente econômico onde estão 

inseridos. (ZANETTE 2009, p. 58) 

O COSO analisa os sistemas de controles internos de forma tempestiva e 

com eficiência preconiza a redução do risco, segurança de modo geral, 

confiabilidade das indicações financeiras e de conformidade com leis e 

regulamentos. 
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Afirma Bergamini Jr. (2002), que após uma sucessão de escândalos 

enfrentados pelos Estados Unidos, em destaque para a maior concordata no 

mercado de capitais até então, a falência da sétima maior empresa americana, 

a Enron Corporation, veio a compelir uma vigilância e ações efetivas do poder 

público americano, que, por intermédio de uma proposta do poder Legislativo 

em aumentar as ações contra fraudes corporativas, econômica, financeira e 

empresarial, promulgou em 2002 a Lei Sarbanes-Oxley, ou popularmente 

conhecida como SOX. 

A Lei Sarbanes-Oxley  não fez menção ao protocolo COSO, apesar deste 

datar de alguns anos antes da época da sua promulgação. Porém, como houve 

a necessidade de aperfeiçoamento do método COSO, a comissão iniciou um 

projeto aliado a PricewaterhouseCoopers, a fim de desenvolver uma estrutura 

que fosse prontamente usada na gerência, avaliação e melhoria gerencial do 

risco nas empresas. Em 2001, resultou na divulgação do documento 

“Gerenciamento de Risco Empresarial – Estrutura Integrada” (Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework), conhecido como COSO II ou ERM, uma 

nova versão mais completa do COSO Report (BERGAMINI JR, 2005,p.166). 

O novo modelo ERM, além de preservar a estrutura integrada, amplia o 

controle interno fornecendo um foco mais pujante e mais extensivo no assunto 

de gerência de risco da empresa. Com esta nova ferramenta, as companhias 

podem decidir se espelhar nesta estrutura para satisfazer suas necessidades 

internas de controle e ampliar seus métodos gerenciais no alcance de seus 

objetivos COSO (2007b). 

As vantagens obtidas com uso do COSO Report no sistema de controles 

internos contábeis abriram os olhos dos executivos para a possibilidade de 
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também fortalecer os controles internos administrativos. Tal fato demandou que 

o protocolo agregasse ao modelo técnicas de gerenciamento integrado de 

riscos, com foco no desenvolvimento de uma metodologia específica aplicável 

à gestão proativa de processos, ou seja, uma gerência efetiva e eficaz de risco 

aliada a uma estrutura de governança corporativa. 

O Coso II define o Gerenciamento de Risco (ERM) como:  

É um processo conduzido em uma organização pelo conselho 
de administração, diretoria e demais empregados, aplicado no 
estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em 
toda a organização eventos em potencial, capazes de afetá-la, e 
administrar os riscos de modo a mantê-los compatível com o 
apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do 
cumprimento dos seus objetivos. (COSO 2007, p.4) 

 
O ERM não substitui a estrutura de controles internos e sim aumenta sua 

abrangência. Desta forma, as empresas devem utilizá-lo para satisfazer suas 

necessidades de controles internos e como oportunidade para a obtenção de 

um sistema completo, abrangente e integrado de gerenciamento dos riscos. O 

controle interno é parte integrante do gerenciamento de riscos corporativos. A 

estrutura do gerenciamento de riscos corporativos abrange o controle interno, 

originando dessa forma uma conceituação e uma ferramenta de gestão mais 

eficiente. 

Ainda segundo o COSO, o gerenciamento de riscos corporativos é: um 

processo contínuo; ocorre em todos os níveis da empresa; aplicado à definição 

das estratégias; objetiva identificar eventos em potencial e é orientado para a 

realização de objetivos em uma ou mais categorias distintas, mas 

dependentes. 

Conforme Kimura e Perera (2003, p. 2), possíveis conflitos de interesses 

entre administradores, acionista, credores e demais personagens associados a 
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empresa costumam ocorrer. A gestão de risco pode depender das relações 

entre os stakeholders como: remuneração, assimetria de informação, perfil do 

risco, etc. 

Conforme o COSO (2004a), a análise de risco é um processo que consta de 

três componentes: avaliação de risco, gestão ou gerenciamento de risco e a 

comunicação de risco. 

Para o COSO (2004a), identificar eventos em potencial é administrar os 

riscos de acordo com seu apetite a risco sendo capaz de propiciar garantia 

razoável para o conselho de administração e a diretoria executiva de uma 

organização;  

O modelo tridimensional de gerenciamento de risco (COSO-ERM ou COSO 

II) é composto dos elementos do COSO Report acrescido de componentes em 

fileiras horizontais, conforme figura 3 e descritos na tabela 2 abaixo: 

Figura 3 - Matriz tridimensional, cubo COSO ERM 

 

Fonte: COSO (2004a) 
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Tabela 2 - Componentes do modelo de gerenciamento do risco COSO 

 
COMPONENTES  

DO COSO 

 
DEFINIÇÃO 

Ambiente interno 
Corresponde à postura da organização frente ao risco.  

A gestão estabelece uma filosofia que será a base para identificar e tratar riscos incluindo o 
ambiente em irão se operar e seu próprio desejo a risco; 

Definição dos 
objetivos 

Os objetivos devem existir antes de a gestão poder identificar eventos que afetem a sua 
realização. A gerência de risco da empresa assegura que a gestão tenha um processo para 
estabelecer objetivos alinhados com a missão e visão da entidade e consistentes com o seu 
apetite ao risco; 

Identificação de 
eventos 

Os eventos potenciais que podem ter impacto na entidade devem ser identificados, 
distinguindo-se riscos, oportunidades e aqueles que representam ambos.  A identificação 
do evento inclui levantar fatores - internos e externos que influenciam a realização dos 
objetivos. Isto também inclui distinguir os eventos potenciais que representam riscos dos 
que representam oportunidades; 

Avaliação do 
Risco 

Riscos identificados são analisados, considerando probabilidade e impacto, de forma a 
se determinar a forma de tratá-los. Os riscos devem ser avaliados como inerentes e 
residuais; 

Resposta ao 
Risco 

No contexto da estratégia e dos objetivos, a gerência seleciona as respostas aos riscos 
que serão avaliadas frente à tolerância e o desejo de risco da empresa.  As respostas 
incluem: evitar, aceitar, reduzir ou dividir o risco; 

Atividades de 
Controle 

São estabelecidas e executadas políticas e procedimentos para ajudar a assegurar que 
as respostas aos riscos serão devidamente selecionadas e tomadas de forma eficaz; 

Informação e 
Comunicação 

As informações relevantes devem ser identificadas, monitoradas e comunicadas a 
tempo, de forma que permita às pessoas compreenderem suas responsabilidades. A 
informação é necessária a todos os níveis de uma entidade para identificar, avaliar e 
responder ao risco e deve percorrer toda a empresa, fluindo vertical, transversal e 
horizontalmente em toda a organização, ou seja, dos níveis hierárquicos superiores aos 
níveis hierárquicos inferiores, dos níveis inferiores para os superiores e horizontalmente, 
entre níveis hierárquicos equivalentes 

Monitoramento 

O monitoramento é a avaliação dos controles internos ao longo do tempo, sendo 
indicador para avaliar se os controles internos estão sendo efetivos ou não. Pode ser 
realizado por acompanhamento contínuo de atividades ou por avaliações pontuais.  A 
totalidade da gerência do risco da empresa deve ser monitorada e, se necessário, o 
monitoramento deve ser feito em todas as atividades da gerência 

Fonte: Adaptado de COSO (2004b, p. 27-75,)  

Uma organização poderá apresentar o desempenho previsto, mas, apesar 

disso, perder em desempenho para um concorrente. Ela está sujeita a eventos 

externos, como mudança de governo, condições climáticas adversas e assim 

por diante, em que as ocorrências fogem ao seu controle. Alguns desses 

eventos poderão ter sido considerados em seu processo de fixação de 

objetivos e tratados como se fossem pouco prováveis de ocorrer e com um 

plano de contingência caso ocorressem. Contudo, um plano como esse apenas 

consegue reduzir o impacto dos eventos externos e não garante que os 

objetivos serão alcançados. 
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Conforme o COSO (2007a), o gerenciamento de riscos corporativos 

referentes a operações concentra-se basicamente em desenvolver consistência 

para os objetivos e as metas em toda a organização, identificar fatores e riscos 

fundamentais de êxito, avaliar os riscos e desenvolver respostas bem 

fundamentadas, implementar respostas adequadas a riscos e estabelecer 

controles e relatórios do desempenho e expectativas no momento oportuno.  

Como parte do gerenciamento de riscos corporativos, a administração 

seleciona objetiva, considera o modo pelo que estes darão suporte à missão da 

organização e certifica-se que esses objetivos estão em conformidade com o 

apetite a risco. Um alinhamento falho poderá fazer que os riscos aceitos sejam 

demasiadamente baixos para alcançar os objetivos ou, por outro lado, que 

aceite riscos em demasia.   

O COSO (2007b) não contempla um processo em série, no qual um 

componente afeta somente o próximo, mas constitui um processo 

multidirecional e interativo, no qual todos os componentes podem influenciar os 

demais.  

Ao definir papéis e responsabilidades, o COSO (2007a) destaca o papel da 

Diretoria Executiva como grande responsável pelo gerenciamento integrado de 

riscos, mas ressalta a co-responsabilidade de todos os funcionários no 

processo.  

O conselho de administração executa importante atividade de supervisão do 

gerenciamento de riscos da organização, estando ciente e de acordo com o 

grau de apetite a risco da organização. Diversas partes externas, como 

clientes, revendedores, parceiros comerciais, auditores externos, agentes 

normativos e analistas financeiros freqüentemente fornecem informações úteis 
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para a condução do gerenciamento de riscos, porém não são responsáveis 

pela sua eficácia e nem fazem parte do gerenciamento de riscos da 

organização. 

Outro aspecto importante é que o gerenciamento de riscos corporativos está 

sujeito a limitações. As limitações originam-se do fato de que o julgamento 

humano, no processo decisório, pode ser falho, as decisões de respostas a 

risco e o estabelecimento dos controles necessitam levar em conta os custos e 

benefícios relativos. Podem ocorrer falhas causadas por erro ou engano 

humano, os controles podem ser anulados por conluio entre duas ou mais 

pessoas e a administração tem o poder de recusar-se a aceitar as decisões de 

gestão de riscos. Essas limitações impedem que o conselho de administração 

e a diretoria executiva tenham absoluta garantia da realização dos objetivos da 

organização. 

Segundo o IBGC (2009 p, 29):  

“O Conselho de Administração é o guardião do objeto 
social e do sistema de governança. É ele que decide os 
rumos do negócio, conforme o melhor interesse da 
organização. Toda organização deve ter um Conselho de 
Administração eleito pelos sócios, sem-perder de vista 
as demais partes interessadas, seu objeto social e sua 
sustentabilidade no longo prazo.”  

2.2.3.1 Ambiente interno 

 

Conforme o COSO (2007a), o ambiente interno abrange a cultura de uma 

organização, a influência sobre a consciência de risco de seu pessoal, sendo a 

base para todos os outros componentes do gerenciamento de riscos 

corporativos, possibilita disciplina e a estrutura. Os fatores do ambiente interno 

compreendem a filosofia administrativa de uma organização no que diz respeito 

aos riscos; o seu apetite a risco; a supervisão do conselho de administração; a 
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integridade, os valores éticos e a competência do pessoal da organização; e a 

forma pela qual a administração atribui alçadas e responsabilidades, bem como 

organiza e desenvolve o seu pessoal. 

Para Parolin e Albuquerque (2008, p.3 ): 

O enfoque sobre a integração estratégica da inovação 
com a gestão de pessoas apresenta algumas 
peculiaridades. Vários autores admitem uma associação 
entre estratégia e inovação, mas poucos incluem a 
estratégia em gestão de pessoas como um dos alicerces 
para a inovação. 
 

Para os autores Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, pp. 220-221), o 

treinamento tem como objetivo a preparação das pessoas para a execução 

imediata das diversas tarefas peculiares a organização; dando oportunidades 

para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas no cargo atualmente 

ocupado, mas também em outros que o indivíduo possa vir a exercer; mudança 

nas atitudes das pessoas, a fim de criar entre elas um clima mais satisfatório, 

aumentando-lhes a motivação e tornando-as mais receptivas às técnicas de 

supervisão e gestão.  

Segundo Nadler (1984) o termo desenvolvimento pode ser entendido como 

um conceito mais amplo, que incorpora ações organizacionais que estimulam o 

livre crescimento pessoal de seus integrantes, sem necessariamente visar 

melhoria no seu desempenho atual ou futuro. 

Conforme Lima et al (2008), o ambiente interno é a base para todos os 

outros componentes do gerenciamento de riscos corporativos, o que propicia 

disciplina e estrutura. Esse ambiente influencia o modo pelo qual as estratégias 

e os objetivos são estabelecidos, os negócios são estruturados, e os riscos são 

identificados, avaliados e geridos. 
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Este influencia o desenho e o funcionamento das atividades de controle, dos 

sistemas de informação e comunicação, bem como das atividades de 

monitoramento. 

 

2.2.3.2  Avaliação ao risco 

 

Segundo o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission : 

“...a avaliação de riscos permite que uma organização 
considere até que ponto eventos em potencial podem 
impactar a realização dos objetivos. A administração 
avalia os eventos com base em duas perspectivas – 
probabilidade e impacto – e, geralmente, utiliza uma 
combinação de métodos qualitativos e quantitativos.” 
 

Os impactos positivos e negativos dos eventos em potencial devem ser 

analisados isoladamente ou por categoria em toda a organização. Os riscos 

são avaliados com base em suas características inerentes e residuais. (COSO 

2007a, p.53) 

Conforme Neto e Graeml (2007, p. 5), a questão do aprisionamento também 

deve ser avaliada quando se tratar de inovação e risco. Os clientes da 

tecnologia estabelecida podem estar aprisionados, devido a um custo 

substancial de migração para a nova tecnologia, representado pelo custo de 

treinamento (ou retreinamento) e pelo custo de compra de bens caros e 

duráveis, dentre outros fatores. Os fornecedores da tecnologia também podem 

estar aprisionados, em função da responsabilidade com os clientes atuais e 

com os produtos já colocados no mercado, o que os impede de concentrar 

esforços no desenvolvimento de novos produtos. (NETO E GRAEML 2007, 

p.5). 
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Para Souza e Benevides  (2006, p.2 ): “ não existem decisões sem risco”.  

Para isso é necessário uma análise racional para a tomada de decisões 

conscientes sob condições de risco e incerteza. 

 

2.2.3.3  Resposta ao risco 

 

Toda atividade, negócio ou produto possui riscos inerentes ao seu ciclo de 

vida e dessa forma, após identificá-los, faz-se importante realizar uma análise, 

ou seja, uma avaliação com base nos seguintes aspectos: 

a) Qual a probabilidade e freqüência de ocorrerem? 

b) Em caso de ocorrer, qual seria seu impacto nas operações, considerando 

os aspectos quantitativos e qualitativos? 

c) Quais ações seriam necessárias para administrar os riscos identificados? 

Segundo Jorion (2000, p.3) existem inúmeros tipos de riscos que podem 

afetar uma empresa, porém o autor os agrupou em duas categorias: riscos 

vinculados ao negócio e riscos não vinculados ao negócio.  

Tipos de risco relacionados, segundo o COSO (2007a): 

a) Risco inerente: São riscos genéticos, que nascem com a atividade;  

b) Risco de controle: Tendência do sistema de controles internos de perder a 

eficácia com o passar do tempo;  

c) Risco residual: Risco que permanece quando depois que os fatores de 

mitigação (controles) foram aplicados. 

Ainda segundo o COSO (2007a) existem diversas formas de classificar os 

riscos inerentes a processos de gestão, entre elas: 
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a) Risco Sistêmico: Relativo ao ambiente político e econômico em que a 

instituição está inserida. 

b) Risco de Liquidez: Relativo à disponibilidade de recursos financeiros para 

pagamento de suas obrigações ou risco de perdas devido à incapacidade de se 

desfazer rapidamente uma posição. 

c) Risco de Mercado: Medida da incerteza relacionada a retornos esperados 

de um investimento, em decorrência de variações em fatores como taxas de 

juros, taxas de câmbio, preços de ações, etc. 

d) Risco Legal: Relativo ao risco de contrariar qualquer determinação legal 

ou regulamentar a que a instituição esteja sujeita. 

e) Risco de Tecnologia: Subutilização ou utilização inadequada dos recursos 

tecnológicos disponíveis. 

f) Risco Operacional: O risco operacional pode ser definido como uma 

medida numérica da incerteza dos retornos de uma instituição caso seus 

sistemas, práticas e medidas de controle não sejam capazes de resistir a falhas 

humanas, danos, utilização indevida de produtos, alterações no ambiente dos 

negócios, ou outra possível situação adversa. 

Segundo os procedimentos do COSO (2007a): para uma empresa atingir 

seus objetivos é fundamental que realize uma análise cuidadosa sobre os 

riscos inerentes a cada processo, realizando para cada objetivo proposto um 

processo de identificação de riscos e identificando, em cada situação, quais 

riscos influenciam outros. 

Após a identificação do tipo de risco e possível decidir quais as atitudes que 

obterão maior resultado. 
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Quanto mais as organizações entenderem a dinâmica dos riscos, suas 

causas, conseqüências e impactos, menos estarão expostos a eles.  

Conforme o COSO (2007b) a análise do risco envolve duas fases: estimar a 

probabilidade de ocorrência de risco (probabilidade/freqüência do risco); e, 

estimar o custo do evento de risco ocorrer (impacto do risco). 

É importante considerar que muitos riscos são inerentes à própria atividade, 

sendo necessário, portanto, em um passo seguinte, selecionar quais riscos 

serão tratados pela empresa, determinando respectivas respostas, em função 

de sua natureza, dimensão e efeitos negativos ou positivos (avaliação do 

risco). 

 

Segundo o COSO (2007a, p.57), são usadas técnicas quantitativas de 

avaliação de riscos como a comparação com referências de mercado -

Benchmarking. E também os modelos não probabilísticos que empregam 

critérios subjetivos para estimar o impacto de eventos.  

A resposta ao risco depende do plano de respostas, também conhecido 

como plano de contingências deverá indicar um responsável para assumir a 

ação proposta, no caso de sua ocorrência.  

 

Segundo o COSO (2004b), cada tipo de resposta ao risco deve ser 

classificada conforme a tabela 3 :  
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Tabela 3 - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO 

Evitar – Descontinuação das atividades que geram os riscos. Evitar riscos 
pode implicar a descontinuação de uma linha de produtos, o declínio da 
expansão em um novo mercado geográfico ou a venda de uma divisão. 

Reduzir – São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto 
dos riscos, ou, até mesmo, ambos. Tipicamente, esse procedimento abrange 
qualquer uma das centenas de decisões do negócio no dia-a-dia. 

Compartilhar – Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela 
transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco. As técnicas 
comuns compreendem a aquisição de produtos de seguro, a realização de 
transações de headging ou a terceirização de uma atividade. 

Aceitar – Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau 
de impacto dos riscos. 
Adaptado de COSO (2004b ,P.61.) 

 

De acordo com o COSO (2007b) ao determinar respostas a riscos, a 

administração precisa considerar: os efeitos das respostas em potencial sobre 

a probabilidade e o impacto do risco – e que opções de resposta são 

compatíveis com as tolerâncias a risco da organização; os custos versus os 

benefícios das respostas em potencial. 

Conforme o comitê os eventos de impacto positivo representam 

oportunidades e são canalizados de volta para os processos de fixação de 

estratégias ou objetivos. As oportunidades podem ser identificadas quando da 

resposta ao risco. A administração poderá identificar respostas inovadoras que 

podem ser inteiramente novas para a organização ou para a indústria.  

 

2.2.4  Gerenciando os processos internos 

D’Avila e Oliveira (2002, p. 25) conceituam controle interno da seguinte 

forma: 
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Controle interno é um processo, executado pelo 
conselho de administração, gerência e outras pessoas 
de uma organização, desenhado para fornecer 
segurança razoável sobre o alcance de objetivos nas 
seguintes categorias; eficácia e eficiência 
operacional;mensuração de desempenho e divulgação 
financeira; proteção de ativos; cumprimento das Leis e 
regulamentações. 

  
No gerenciamento de processos inteiros, boa parte do controle está focado 

no risco operacional. 

O risco operacional na empresa pode ser definido como uma medida das 

perdas potenciais de seus sistemas, práticas e controles internos não serem 

capazes de resistir a falhas humanas ou de equipamentos (Duarte Junior, 

2005, p.3). Jorion (1998, p.16) coloca que, em termos mais genéricos, o risco 

operacional está relacionado ao risco de execução, risco de fraude, risco 

tecnológico e risco de modelo. Hussain (2000, p.7) incrementa que risco 

operacional é tudo aquilo que não é risco de mercado e de crédito. Como 

exemplos, citam-se: a) perdas potenciais devido a falhas nos sistemas 

telefônicos, elétricos e computacionais; b) perdas potenciais devido 

obsolescência de hardwares e softwares; c) perdas potenciais ao fato de as 

informações não serem recebidas, processadas, armazenadas e transmitidas 

com rapidez e de forma confiável; d) perdas potencias devido erros não 

intencionais; e) perdas potenciais devido negligência de controles internos, 

divulgação intencional de informações erradas aos investidores, manipulação 

de resultados, etc.; f) perdas potenciais devido funcionários sem qualificação 

apropriada; g) perdas potenciais devido o fato de os modelos matemáticos não 

serem adequadamente desenvolvidos e utilizados, e seus resultados, 

entendidos (Duarte Jr, 2005, p.4). 
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2.2.5  Organização inovadora versus metodologia COSO II 

A organização deve inovar, buscando alternativas que direcione suas 

atitudes corretamente. (MARCHIORI, 1999 n, 31) 

Inovar não é somente a otimização dos processos organizacionais. Uma 

organização inovadora é aquela que reflete um comportamento organizacional 

que demonstre efetivamente a habilidade da empresa em querer inovar 

(MARCHIORI, 1999 n, 31). 

Conforme Kimura (2002): estudos empíricos têm demonstrado que a prática 

das empresas parece ser favorável à relevância da gestão de riscos. 

Enquanto os acadêmicos discutem se corporações não-financeiras devem 

administrar exposições financeiras, diversas empresas já estão engajadas em 

atividades de gerenciamento de riscos conforme CROUHY, GALI E MARK 

(2001).  

Ainda conforme Kimura (2002, p.13), a gestão de riscos pode gerar valor à 

empresa, principalmente no sentido de propiciar uma diminuição nos custos de 

falência e dos conflitos de interesse, tendo em vista que os resultados gerados 

possibilitam a avaliação do grau de exposição da empresa e o controle do nível 

de risco assumido. 

Mas como uma empresa pode ser inovadora e ao mesmo tempo obedecer 

aos critérios do COSO? 

Muitas vezes as empresas agem com intuição, fora de procedimentos para 

não perder uma oportunidade momentânea. A falta de recursos leva a 

improvisação para garantir a sobrevivência no mercado. 
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Conforme Christensen et al. (2002), a maior parte dos executivos acredita 

que crescimento significativo e sustentável provém da criação de novos 

mercados e modos de competição e isso requer inovação. 

Conforme Mariotto e Leite (2005, p.2), ser uma organização inovadora é 

arriscado.  

A maioria das empresas produz somente produtos e serviços que atendem à 

demanda dos clientes já existentes. Os novos produtos e serviços criados 

pelas empresas que tradicionalmente disputam um mercado levam a 

circunstâncias sustentadoras, em que o resultado se caracteriza por produtos 

melhores, com preços mais altos e para clientes mais atraentes.  

O risco desta abordagem de crescimento é elevado já que, ao se executar 

uma estratégia mais agressiva em busca de sustentabilidade, podem-se 

ocasionar resultados piores ainda do que a estagnação (CHRISTENSEN, 

2003.p 52). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi conduzida através de uma pesquisa de campo em uma 

empresa especializada no desenvolvimento e fabricação de viaturas de 

combate a sinistro.  

Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva, pois estabelece correlações entre 

os procedimentos de gestão de riscos e o processo de inovação. 

A pesquisa descritiva expõe as características de 
determinada população ou de determinado fenômeno. 
Pode também estabelece correlações entre variáveis e 
define sua natureza. Não têm o compromisso de explicar 
os fenômenos que descreve, embora sirva de base para 
tal explicação. (VERGARA 2007, p. 47) 
 

Pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorreu 

um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo (VERGARA 2007, p. 

47). 

De acordo com Gil (2002), algumas pesquisas descritivas vão além da 

simples identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo 

determinar a natureza dessa relação. 

 

3.2 EMPRESAS PESQUISADAS E SUJEITOS DA PESQUISA  

 

A escolha da empresa pesquisada ocorreu em razão de uma série de 

projetos inovadores desenvolvidos pela organização em sua área de atuação e 

o crescimento da mesma devido a estas iniciativas. Além disso, há altos riscos 

provenientes de um mercado e produto atípico com elevados custos envolvidos 
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no desenvolvimento das inovações. Um fator adicional para a escolha foi o fato 

de que só existem duas empresas no setor em todo o mercado brasileiro, a 

pesquisada e sua concorrente. 

A empresa demonstrou interesse no objeto da pesquisa e autorizou o 

acesso as suas dependências, bem como aos dados necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas individuais com os dois diretores proprietários, 

Diretor Comercial e Diretor de Produção, e com a Gerente 

Financeira/Administrativa. 

Por se tratar de uma empresa familiar os diretores/proprietários estão 

envolvidos em todos os processos de inovação e na gestão de riscos 

relacionados a inovações.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

3.3.1 Estrutura da pesquisa 

Inicialmente foram entrevistadas três pessoas da alta gerência, Diretor 

Comercial, Diretor de Produção e a Gerente Financeira/Administrativa, da 

empresa para: 

- Identificar as inovações em natureza, grau de novidade e riscos envolvidos, 

desenvolvidas pela empresa nos últimos cinco anos.  

- Identificar os procedimentos de gestão de riscos utilizados pela empresa. 

Foi solicitado a cada entrevistado que indicasse duas inovações que tenham 

contribuído de forma relevante para vantagem competitiva da empresa, uma 
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em produto e outra em processo, bem como o nome do colaborador da 

empresa que tenha acompanhado de perto o desenvolvimento de cada uma 

das inovações citadas.  

Em uma segunda visita às instalações da empresa, foi solicitado então que 

cada um dos colaboradores acima mencionados narrasse de forma mais livre 

possível as estórias do desenvolvimento das inovações (em produto e em 

processo) que obtiveram maior número de indicações.  As narrativas foram 

conduzidas de modo a que os colaboradores mencionassem as fontes de 

inspiração para as inovações, a natureza e grau de novidade e em especial 

procedimentos e avaliações utilizados para identificar e avaliar os riscos das 

inovações. 

 

3.3.2 Meios de investigação e coleta de dados 

Segundo Vergara (2005), o leitor deve ser informado de como se pretende 

obter os dados necessários para responder ao problema proposto. A presente 

pesquisa utilizou os seguintes meios: 

a) Análise Documental – pois foram analisados alguns documentos da 

instituição, como por exemplo, seu plano estratégico, seus projetos de 

investimentos em inovações e relatórios e gráficos de desempenho. 

b) Observação direta – A interação direta entre o pesquisador e o objeto de 

estudo reforça a competência na extração e interpretação de dados do 

fenômeno estudado (YIN, 2005). Assim, nesta pesquisa, há uma 

interação direta com os envolvidos nos projetos 
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c) Entrevistas – As entrevistas semiestruturadas foram direcionadas por um 

roteiro conforme Apêndice I.   Tais entrevistas foram gravadas e 

transcritas literalmente no Apêndice III. Segundo Yin (2005), a eficácia 

das entrevistas no tratamento das questões humanas faz delas uma 

fonte essencial de evidências para os estudos de casos. 

d) Narrativas – As narrativas foram transcritas literalmente conforme 

Apêndice IV. Segundo Labov(1977), a narrativa é uma técnica de 

recapitular a experiência passada através da combinação da sequência 

verbal de sentenças com a sequência de eventos que de fato ocorreram. 

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados foram abordados de forma qualitativa. Para Minayo (1999, p. 

50), esse tipo de pesquisa se preocupa com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado. De acordo com Creswell (2007, p. 181), a pesquisa 

qualitativa é de natureza emergente, ou seja, vários aspectos emergem durante 

um estudo qualitativo. As perguntas de pesquisa podem mudar ou serem 

redefinidas à medida que o pesquisador aprende o quê perguntar e para quem 

deve ser perguntado. 

Uma pesquisa qualitativa é mais participativa e, portanto, menos controlável. 

O pesquisador poderá direcionar o rumo da pesquisa em suas interações.  

A técnica de análise temática, uma forma de análise de conteúdo, foi 

utilizada para tratamento e análise dos resultados. De acordo com Roesch 

(1999), a análise de conteúdo é um método que busca levantar inferências 
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válidas a partir de um texto, classificando palavras, frases ou mesmo 

parágrafos em categorias. 

 Segundo Vergara (2005), o texto corresponde aos dados coletados, que 

podem ser desde cartas e respostas a questionários abertos até transcrições 

de entrevistas. 

O procedimento básico da análise de conteúdo volta-se para a definição de 

categorias pertinentes ao propósito da pesquisa. Segundo Vergara (2005, p. 

18): “categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 

caracteres comuns destes elementos”. 

A análise de conteúdo admite a abordagem qualitativa. Enfatiza o que é 

significativo e relevante no texto, sem necessariamente ser freqüente. Focaliza 

a identificação de peculiaridade e as relações entre os elementos, admitindo, 

portanto, a análise sob subjetividades (VERGARA, 2005). 

No caso da presente pesquisa, a analise temática foi utilizada para avaliar a 

partir de material transcrito das narrativas a ocorrência (presença) de forma 

manifesta ou latente de temas previamente retirados da teoria (BOYATZIS 

1998).  Esses temas, listados no apêndice II são aqueles relacionados aos 

procedimentos de gestão de riscos utilizados pela empresa. A partir do 

levantamento da ocorrência (presença), desses temas, em termos de 

frequência e profundidade foi possível avaliar como os procedimentos de 

gestão de riscos influenciam o desenvolvimento de inovações. 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
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Os resultados que foram obtidos na empresa analisada, por se tratar de um 

estudo de caso, não poderão ser usados de modo genérico. 

De acordo com a posição de Vergara (2000) uma limitação do método 

escolhido para este estudo consiste na abrangência da investigação, face ao 

enfoque ser tão somente em uma empresa do setor.  

Todo o projeto ficou limitado às entrevistas e a percepção do pesquisador 

sob as mesmas. 
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

4.1 A EMPRESA PESQUISADA 

A empresa CARBE Viaturas e Tecnologia para Combate a Sinistros Ltda, 

localizada em Gravataí / RS, foi fundada em 1985 e tinha como atividade 

principal  executar reformas  e consertos de viaturas de combate a incêndios, e 

seus componentes e acessórios, tanto de Corpos de Bombeiros (órgãos 

públicos) quanto de Brigadas de Incêndio e Segurança privadas em todo 

território nacional. 

 Ao final do ano de 1999, a empresa, sob nova direção, foi submetida a 

grandes mudanças que resultaram em aquisição de novas tecnologias, a partir 

de investimentos em seu parque industrial e a conquista de novos mercados. 

Parcerias com empresas multinacionais como: Waterous Company, Bosch 

Automation, Hannay Reeels entre outras possibilitaram o desenvolvimento das 

atividades de fabricação e montagem de superestruturas de combate a 

incêndio, um produto singular no mercado brasileiro.  Cada caminhão 

produzido, resultado de um projeto único, especialmente desenvolvido para 

atender a necessidade de cada cliente, oferece a mais moderna tecnologia no 

combate a sinistros, incêndios e eficiência em salvamentos.  

Entre os principais clientes podem ser mencionados: PETROBRAS, 

EMBRAER, Peugeot GM, FORD, INFRAERO, ALUMAR, Construtora Norberto 

Odebrecht, Grupo LRC Táxi Aéreo, Rhodhia Brasil Ltda, CB Rio Janeiro, CB 

Mato Grosso, Monsanto do Brasil e a Shell do Brasil.  

 Devido à exigência destes clientes a empresa foi obrigada a se adequar aos 

padrões de qualidade internacional que lhe permitiu um processo de 
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internacionalização via exportação. A internacionalização resultou num 

aumento real de faturamento nos últimos anos, bem como o aumento 

considerável de recursos tecnológicos. 

A complexidade de suas atividades faz com que haja um longo período entre 

o primeiro contato, elaboração do projeto, assinatura dos contratos, fabricação 

das unidades, entrega e recebimento de pagamentos. Em face ao fato de que 

seus recebimentos só ocorrem na entrega final dos produtos, seu fluxo de 

caixa não é uniformemente distribuído, o que faz com que a empresa seja 

obrigada a exercer um controle interno rigoroso de pagamentos e recebimentos 

para que ela consiga honrar seus compromissos. 

Por esse mesmo motivo, a empresa opta por antecipações de seus 

recebíveis junto a instituições financeiras que apesar dos custos financeiros 

envolvidos, viabilizam um fluxo de caixa regular.   

 

 

4.2  MERCADO DE MONTADORAS DE VIATURAS DE SINISTRO NO BRASIL 

 

Presentemente o único concorrente direto da CARBE é a empresa MITREN 

Soluções e Montagem de Veículos Ltda, com sede em Santa Cruz do Sul. 

Conforme informações do site da empresa, ela também adota o sistema de 

vendas sob encomenda de seus produtos. 

Após o encerramento das atividades da CIMASA, um participante inicial do 

mercado, os serviços de manutenção dos veículos produzidos por essa 
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empresa e que ainda se encontravam operacionais passaram para a 

responsabilidade da MITREN que adquiriu sua carteira. 

Além da CARBE e MITREN, que são montadoras de viaturas de sinistro, há 

outras que apenas prestam serviços de manutenção e reparos e não se 

enquadram no perfil de atuação da empresa pesquisada. 

Na construção de um caminhão de bombeiros alguns itens são os que mais 

oneram o custo final do produto e são extremamente importantes como: o 

chassi do caminhão. 

O Brasil possui 08 montadoras que fabricam e vendem chassis de 

caminhões que podem ser usados em viaturas de sinistro. Entre elas se 

destacam: IVECO, MAN- Volkswagen, FORD e a SCANIA. O chassi de um 

caminhão de combate a incêndio corresponde em média a 15% do valor do 

preço final do produto. 

A Ford possui a linha cargo 2428 / 2422 de caminhões pesados e a série F 

que é uma linha de caminhões leves. Eles são usados para montagem de 

caminhões de bombeiro e unidades de sinistros no país. Essa empresa é a 

única montadora que possui um centro de modificações de caminhões dentro 

da própria fábrica e pode atender as mais diversas especificações de mercado. 

Os itens mais requisitados pelos seus clientes são a colocação do terceiro eixo 

com tração 6x2 ou 6x4, o climatizador de cabine e a proteção de radiador. 

De acordo com dados da Associação Nacional das Financeiras das 

Montadoras - ANEF e o Banco Central o segmento de caminhões registrou 

queda de 4,5% no mês de agosto de 2010, para 16.862 unidades, contra as 

17.660 de julho de 2010.  Conforme o presidente da ANEF afirma, embora o 
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mercado continue em crescimento, a queda é justificada pelo nível insuficiente 

de financiamentos às montadoras.  

Isso demonstra que até mesmo as grandes montadoras estão tendo 

problemas de fluxo de caixa o que acaba elevando o preço do produto no 

mercado. 

 

4.3 DADOS COLETADOS 

 

Nesta seção são descritas as principais inovações em natureza, grau de 

novidade, e riscos envolvidos, desenvolvidas pela empresa nos últimos cinco 

anos, e os procedimentos e instrumentos de gestão de risco utilizados pela 

empresa. A seção descreve também, a partir da análise temática das narrativas 

do desenvolvimento das inovações (duas em produto e processo) como os 

procedimentos de gestão de risco influenciaram o desenvolvimento das 

inovações. 

 

4.3.1 Descrição das Inovações Selecionadas 

 

As inovações incrementais de produto citadas nas entrevistas foram às 

incorporações das bombas de água da empresa Waterous e de espuma da 

MSR Dosiertechnik nas viaturas de combate a incêndio.  Estas inovações 

foram consideradas incrementais porque apesar dos melhoramentos do 

produto e da tecnologia empregada o produto final não sofreu grandes 

alterações em sua versão anterior.  
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Estas inovações também foram classificadas como de baixo risco devido à 

credibilidade, controle de produção e reposição das peças, tempo de mercado 

e certificação internacional (ISO) das empresas que fornecem as bombas. 

Porém, apesar de serem considerados de baixo risco e incrementais os 

colaboradores de forma manifesta traduzem como o seu maior desafio fazer 

com que as duas bombas de fornecedores e tecnologias diferentes estejam 

perfeitamente integradas em um único produto. 

 A bomba americana é intensiva em eletrônica e repleta de sensores 

enquanto que a alemã é um sistema mecânico de fácil manutenção.  

Foi também citado como inovação de produto e considerado radical pelos 

colaboradores o uso do wireless joystick acoplado ao canhão da viatura. No 

mesmo período, o mercado americano comercializava apenas joystick com fios 

de 15 metros e presos aos caminhões.  Com a utilização do wireless joystick há 

maior segurança para o operador bombeiro e maior visibilidade do alvo (foco 

do incêndio), devido à maior distância que ele pode permanecer do incêndio. 

Isso implica em operações mais eficientes de combate a incêndio. 

Os colaboradores citaram a ferramenta de tecnologia da Informação 

desenvolvida para a gestão de controle integrada da empresa como uma 

inovação incremental em processo que beneficia a todos os setores da 

empresa. Esta ferramenta foi considerada incremental porque no mercado já 

existem tecnologias similares, porém não havia uma ferramenta específica para 

este tipo de segmento.  

Conforme afirma a colaboradora Angelita:  

...“essa tecnologia da informação foi criada para trazer 
agilidade e controle da informação, de matérias-primas, 
de clientes, de acessibilidade, porque também temos 
que fornecer reposição, peças, controles de material 
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agregado ao produto justamente por ele ser um produto 
de segurança.” 

Como inovação em processo foi também mencionada à construção da 

carroceria da viatura a partir de estruturas aparafusadas de alumínio Bosch 

Automation Technology, que substituíram as anteriores que utilizavam a solda. 

Estas estruturas agregaram ao produto qualidade por meio de maior 

durabilidade, facilidade e rapidez de montagem já que são apenas 

parafusadas. Elas diminuíram as horas trabalhadas dos funcionários, reduziram 

o ruído na fábrica e o risco de falhas de produção pelo fato de não exigirem 

altas habilidades do funcionário encarregado de sua montagem. 

O colaborador Marcos relata que a empresa sempre se preocupou com o 

custo dos insumos e o impacto no processo. Marcos cita: “... o que não tem 

nada mais caro do que gente, gente trabalhando, ganhando férias, 13º, gente 

faltando...” “Então, se você ganha o processo, você acaba compensando esse 

custo das pessoas.” 

Para o colaborador Marcos as inovações tecnológicas tanto em produto 

como em processo surgiram de visitas a feiras nos EUA e de solicitações de 

clientes por mais tecnologia atrelada aos produtos. 

A colaboradora Angelita mencionou que as inovações trouxeram vantagem 

competitiva para empresa. Ela citou que as bombas de água e de espuma 

possibilitaram que a empresa alcançasse a liderança no mercado. Estas, 

apesar de já serem comercializadas no exterior, eram desconhecidas no Brasil 

Quando descrevendo os riscos associados a estas inovações de produto 

(incorporação das bombas) os colaboradores citaram: a questão da política 

cambial, política econômica quanto às importações e à burocracia do 

procedimento de importação.  
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No que se refere às estruturas de alumínio fornecidas pela Bosch e que 

compõem a carroceria do caminhão, os colaboradores percebem o risco de alta 

dependência de um único fornecedor. Caso este fique impossibilitado de provê-

las, a empresa terá que se contentar com um produto similar, porém de pior 

qualidade.  

Com relação à ferramenta de gestão de controle integrada, foi mencionado o 

risco da utilização de mão-de-obra terceirizada para o desenvolvimento 

(programação) do software. Os colaboradores relataram possuírem certo receio 

com relação ao sigilo dos dados da empresa, já que os funcionários têm 

acesso a toda informação, deste a entrada da nota fiscal de estoque até a 

saída do produto. De forma latente, ficou implícita a preocupação da empresa 

com relação a possíveis cópias, não permitidas, de projetos em andamento no 

setor de P&D por parte de ex-funcionários e empregados terceirizados. 

Qualquer um que possua senha de acesso ao sistema interno pode obter 

informações confidenciais da empresa, tais como: estoques, custos 

operacionais, projetos em andamento e futuros projetos.  

 

4.3.2 Procedimentos de Gestão de Risco da Empresa 

 

O controle gerencial engloba todo processo produtivo, desde a entrada da 

matéria-prima no estoque até a venda do produto final. Esse controle gerencial 

inclui também o controle contábil e o controle fiscal, desde lançamentos de 

documentos fiscais de compras, até o fechamento dos balanços contábeis 

obrigatórios, exigidos pela Receita Federal do Brasil. 
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Atualmente, a Receita Federal exige que seja utilizado o SPED -  Sistema 

Público de Escrituração Digital. Ele compreende toda a Escrituração Fiscal 

Digital – EFD, que é o conjunto de NF-e - notas fiscais eletrônicas de entrada e 

saída e de todos os impostos que incidem em cada operação, tais como: IPI - 

Imposto sobre o Produto Industrializado, ICMS - Imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços, dentre outros. E também a Escrituração Contábil 

Digital – ECD, que são todos os livros e lançamentos fiscais, tais como: o livro 

diário, o livro razão, os balancetes e balanços, bem como todos os 

lançamentos contábeis.  

A ferramenta de gestão de controle integrada, desenvolvida pela CARBE, 

atende às especificações do novo SPED da Receita Federal. Dentre os 

benefícios da ferramenta, está o balancete, que antes era semestral e passou a 

ser mensal.  

A colaboradora Angelita mencionou que o software é tão bom que a própria 

Receita Federal, que costuma ser muito exigente, o aprovou e considerou que 

os documentos gerados a partir deste programa atendem às exigências do 

novo SPED. 

A captação de recursos junto às instituições financeiras é destinada a 

investimentos, conforme afirma o colaborador Marcos, não ocorre com os 

bancos tradicionais, que são bancos de grande porte que preferem trabalham 

com operações de baixo risco, os chamados bancos de 1ª linha.  A CARBE 

não pode captar recursos junto a esses bancos devido ao fato de que as 

quantias solicitadas são muito elevadas em relação ao porte da empresa. 

Então, a alternativa utilizada pela empresa são os bancos de médio porte que 
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trabalham com risco moderado, os chamados bancos de 2ª linha, embora 

pratiquem taxas financeiras mais elevadas. 

O colaborador Cássio cita que no início das operações com esses bancos, 

os valores financiados não eram repassados à empresa, ou seja, tais recursos 

eram transferidos diretamente pelos bancos aos fornecedores mediante a 

comprovação de notas fiscais e aos empregados da empresa mediante 

apresentação da folha de pagamento. Essa prática é conhecida como 

travamento bancário. Em outras palavras, por meio do controle de aplicação 

dos valores as instituições financeiras diminuem o risco associado aos 

empréstimos que concedem.  

Isso causava muito descontentamento à empresa, pois ao ter que prestar 

conta de todos os eventos financeiros, sua liberdade de gestão diminuía. 

Os colaboradores, quando questionados sobre o acompanhamento da 

execução de cronogramas físico-financeiros, citaram que as rotinas de 

controles internos não estão totalmente implementadas, devido à falta de 

pessoal especializado na área gerencial.  

O colaborador Cássio relatou a dificuldade de expansão do seu quadro de 

funcionários, especificamente os da gerência de produção, que devem 

acompanhar processos e planos de ação. Ficou implícito que a empresa 

cresceu muito rapidamente e que não teve tempo de reestruturar o quadro. O 

fato de montar um produto atípico, que requer conhecimento técnico e 

experiência, gera problemas de reposição de pessoal para a empresa. 

Pelas razões expostas acima, a empresa acaba por trabalhar sempre com a 

data final de entrega do produto adiantada em uma semana em relação ao 

prazo final do contrato. Assim, ela força a produção a manter o cronograma de 
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entrega com folga, sem ter que pagar multas e horas extras devido a possíveis 

atrasos.  

Quando questionados sobre as ações para conferir confiabilidade aos dados 

contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às 

políticas administrativas prescritas, os entrevistados citaram que elas não são 

plenamente enfatizadas pela empresa. Entretanto, essa postura não restringe e 

nem prejudica as iniciativas por parte dos funcionários. Os colaboradores 

consideram que a melhoria contínua de seus produtos requer participação ativa 

dos funcionários. 

Já o colaborador Marcos citou que, no início da implementação dos 

controles internos, enfrentou resistência por parte dos funcionários. 

Inicialmente, tentou negociar a implantação, mas posteriormente precisou 

tomar medidas mais severas como advertências verbais e até demissões para 

garantir a plena integração dos controles da empresa. Segundo Marcos, os 

controles não prejudicam iniciativas por parte dos funcionários, mas o que 

prejudica é o funcionário não entender que os controles devem fazem parte da 

cultura da empresa. 

Os colaboradores, quando questionados sobre auditoria interna e a sua 

frequência de realização, citaram que os setores mais visados são o de 

logística e o financeiro. Usualmente o foco de auditoria se volta para o controle 

de estoques, o fluxo de caixa e planejamento investimentos futuros. Com 

relação à frequência de realização de auditorias, não há uma rotina pré-

estabelecida, pois a empresa não possui um calendário específico ou uma 

empresa contratada para esta finalidade.  
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O colaborador Cássio afirma que o software de gestão de controle integrada 

que a empresa utiliza é bastante seguro, pois ele foi programado para que as 

operações de lançamentos das notas fiscais de entrada (setor de estoque), a 

emissão de ordens de pagamento e a transferência de valores referentes a 

está ordem sejam realizadas por diferentes funcionários, ou seja, nenhum 

deles pode realizar sozinho as três operações.  Isso mostra que, apesar da 

empresa ser de pequeno porte, ela adota a segregação de funções para 

garantir nos processos administrativos a segurança e qualidade da informação. 

Porém, na área financeira, por ter poucos funcionários no setor e devido às 

constantes viagens da sua gerente, os cheques para pagamento que deveriam 

preferencialmente ser emitidos pelo caixa e posteriormente assinados por dois 

outros funcionários acabam contendo uma única assinatura. Isso ocorre 

quando o gerente está ausente e os funcionários acumulam funções. Logo, 

neste setor a segregação de funções se torna impraticável em determinados 

momentos. 

Conforme afirma a colaboradora Angelita, a empresa avalia o risco através 

da ferramenta de gestão de controle integrada. Este controle se inicia com a 

matéria-prima. É possível acompanhar, em tempo real, a montagem de todo o 

produto. Isso possibilita, mesmo durante o processo, perceber se existe alguma 

deficiência em cumprir o cronograma inicial estimado e diminuir possíveis 

prejuízos.   

O colaborador Marcos citou também que é muito importante a boa imagem 

da empresa frente ao um cliente potencial. Relata que a empresa até pode ter 

prejuízo em uma venda inicial a esse cliente o que em termos puramente 

financeiros poderia ser considerada uma alternativa arriscada, porém este 
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prejuízo inicial pode vir a ser compensado por oportunidades futuras de 

negócios gerados pelas conexões com esse cliente importante. 

De acordo com todos os colaboradores, a empresa aceita o risco, ela 

assume o risco. E mencionaram ser este o motivo do sucesso que muitas 

vezes os levaram a custear com recursos próprios o desenvolvimento de seus 

produtos para usá-los como a divulgação da sua marca. 

Os funcionários têm noção de qual é a missão e visão da empresa. 

Entretanto, segundo Marcos, eles não têm noção dos riscos de todo o processo 

de fabricação ou do quanto o seu trabalho agrega ao produto final.  Conforme 

Marcos, os funcionários não acompanham todo processo, que se inicia com o 

fechamento de uma venda, prossegue com a captação de recursos e a 

produção e termina com o recebimento dos valores relacionados à venda. 

Para os colaboradores, a empresa adotou algum tipo de resposta inovadora 

ao risco quando criou um banco de dados com 350 fornecedores, o que 

facilitou os processos de negociação de preço e prazo. Segundo o colaborador 

Marcos, como a empresa compra em pequenas quantidades, ela não 

representa risco elevado em termos de inadimplência junto aos fornecedores. 

Isso favorece as negociações e o processo de formação de parcerias. 

Já para o colaborador Cássio, uma resposta ao risco inovadora foi procurar 

os bancos de 2ª linha que estão dispostos a financiar negócios mais 

arriscados. Segundo Cássio, os bancos de 1ª linha: olham apenas para o 

passado da empresa e não para o futuro. 

O interessante disso, segundo o colaborador Cássio, é que os bancos de 2ª 

linha captam seus recursos através dos bancos de 1ª linha como o Banco do 
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Brasil, por exemplo, fundos de pensão e fundos de investimento, o que 

demonstra uma incoerência do mercado financeiro. 

Outra fonte de financiamento são os fornecedores. A colaboradora Angelita 

citou que o fornecedor, ao permitir o pagamento de produtos e serviços em 

data futura, assume o financiamento dos custos do produto junto com a 

empresa, mesmo sem o saber. Parte a empresa financia e parte o fornecedor 

financia quando lhe permite ampliar o prazo sem cobrar mais por isso. 

A colaboradora Angelita, quando questionada sobre um exemplo que 

acabou por se tornar uma oportunidade de negócio, respondeu que foi a 

decisão de unir as tecnologias das bombas de água e de espuma, para atender 

a um pedido inicial da Petrobras e que garantiu muitas oportunidades de 

negócio para a empresa. 

De forma similar o colaborador Cássio menciona como oportunidades de 

negócio o fornecimento de camionetes multifuncionais (unidades de sinistro) 

para a empresa AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. A CARBE não 

costumava produzir para este mercado, porém num momento de crise 

financeira ele se tornou uma nova alternativa para a empresa continuar seu 

projeto de crescimento. Este novo produto possibilitou uma parceria com a 

empresa TOYOTA para fornecimentos de chassis de camionetes, o que gerou 

recursos para a construção de uma segunda fábrica e a expansão dos 

negócios. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

Neste capítulo procurou-se confrontar o que a teoria afirma sobre a 

influência dos procedimentos da gestão de riscos sobre o desenvolvimento de 

inovações em empresas com os resultados encontrados na empresa 

pesquisada.  

Portanto, o referencial teórico foi confrontado com as respostas obtidas nas 

entrevistas com a alta gerência da empresa e com os resultados da análise 

temática efetuada sobre as narrativas do desenvolvimento de duas inovações 

em produtos: a incorporação das bombas de água e de espuma e do wireless 

joystick nos caminhões de combate a incêndio; e de duas inovações em 

processo: a ferramenta de gestão de controle integrada e o processo de 

fabricação de carrocerias a partir de estruturas aparafusadas Bosch. 

 

5.1 INOVAÇÕES PESQUISADAS 

 

Conforme o colaborador Marcos havia mencionado, alguns caminhões de 

combate a incêndio produzidos no exterior possuem as especificações exigidas 

pela Federação Internacional de Futebol – FIFA. Estes caminhões são 

utilizados em eventos oficiais como na Copa do Mundo. Eles ainda não podem 

ser fabricados no Brasil porque não existe tecnologia nacional similar.  

O colaborador Marcos citou que a CARBE firmou uma parceria com uma 

empresa Espanhola que fabrica estes caminhões específicos com o objetivo de 

adquirir conhecimento e treinamento necessário para poder prestar serviços de 
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assistência técnica no Brasil para os novos produtos e, futuramente, poder 

também produzi-los.  

Conforme narrativa abaixo, o colaborador Marcos concorda com os autores 

Anjo, Barbosa e Bouzada (2009) que afirmam que inovar significa identificar e 

explorar as oportunidades por meio de diferenciação.   

..”.você fabrica mesmo em baixa demanda com 
qualidade, ou o que a gente faz, em alta demanda com 
qualidade, e a gente já conhecia por ter vivido esse 
momento, vivenciado esse mercado.” 
 

Conforme citação abaixo extraída da narrativa, o colaborador Marcos sugere 

que as duas inovações em produto selecionadas se enquadram no modelo de 

processo de inovação puxada pelo Mercado, proposto por Rothwell (1994): 

 ...” alguns técnicos da Petrobras comentavam que eles 
não estavam satisfeitos com o desempenho dos 
caminhões existentes, eles precisavam de tecnologia, e 
alguns deles a Petrobras mandou pra Europa, e para os 
Estados Unidos para buscar essa tecnologia...” 

 

Por outro lado, os resultados também sugerem que a inovação em processo 

“fabricação de carrocerias a partir de estruturas aparafusadas de alumínio” 

pode ser classificada, de acordo com Rothwell (1994) como exemplo de 

modelo de inovação puxada pelo mercado. Segundo o colaborador Marcos, as 

estruturas metálicas possuem maiores custos, porém elas introduzem um 

grande diferencial ao produto que o coloca à frente dos produtos de seus 

concorrentes. 

Segundo o colaborador Marcos cita, os custos dos equipamentos opcionais 

incorporados nas viaturas de combate a incêndio como câmeras de marcha a 

ré, notebook, GPS, não representam valores expressivos quando comparados 

com o preço do produto final, e servem para prover um diferencial de qualidade 

ao produto. As incorporações destes equipamentos são exemplos de ações 
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estratégicas de diferenciação em qualidade e inovação de acordo com 

Mintzberg (2002), e que acabam tornando os produtos da empresa melhores 

do que os do concorrente: 

“Eu coloco itens a mais porque é o diferencial nosso, 
ninguém fala mais alto do que o nosso produto, a gente 
não consegue passar por um caminhão e falar bem dele, 
ele tem que falar bem por si, a gente coloca essas itens 
a mais pra encantar o cliente mesmo.” 

 

5.2 A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE RISCO NO DESENVOLVIMENTO DAS 

INOVAÇÕES  

O colaborador Marcos cita que muitas vezes a empresa preferiu reduzir 

inicialmente sua margem de lucro em razão de inovações como foi o caso 

quando a empresa decidiu utilizar bombas importadas de água e de espuma e 

estruturas aparafusadas em carrocerias. Conforme afirma Brown (2005), o 

risco de menores margens de lucro, como acima ilustrado é um exemplo da 

presença constante de risco associados a inovações. 

De acordo como o COSO (2007 b), os riscos devem ser avaliados com base 

em características inerentes e residuais dos produtos. A colaboradora Angelita 

relata que a empresa avalia permanentemente os riscos de importação das 

bombas de água e espuma, em especial aqueles decorrentes de variações 

cambiais: 

“A empresa faz um controle muito apurado, de todas as 
matérias-primas importadas, acompanha em tempo real 
a montagem desse produto. Porque o diferencial dele é o 
risco principal, é o preço que é fechado no contrato, 
fechado muito tempo antes do término da produção e 
está disposto aí a política econômica, a questão do 
tempo, enfim.”  
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O risco de não poder atender um cliente como a Peugeot levou a empresa a 

pesquisar a utilização de estruturas aparafusadas nas viaturas de combate a 

incêndio solicitadas pelo cliente.  O colaborador Marcos cita, que apesar dos 

altos custos das estruturas aparafusadas e do risco de ter um único fornecedor 

de qualidade, essa inovação é vantajosa, pois diminuiu o tempo de montagem, 

o ruído na fábrica, não necessita de um profissional especializado para a 

instalação, é uma inovação perante o mercado brasileiro e agrega qualidade ao 

produto final.  

 
Os autores Moura et al (2008) afirmam que um bom desempenho em 

desenvolvimento de inovações depende da empresa melhorar sua capacidade 

inovadora como um todo. Isso, de forma latente, pode ser identificado quando a 

colaboradora Angelita em sua narrativa a seguir afirma que o crescimento 

estruturado e organizado foi proporcionado por meio da inovação de gestão de 

controle integrada de todos os setores da empresa: 

“A empresa não exige, mas ela estimula sim e tenta 
implementar o controle interno gerado a partir do 
software  por uma questão de crescimento estruturado, 
isso é necessário, ela quer crescer de forma organizada 
.” 
 

De acordo com Brasiliano (2009), a gestão de risco busca o balanceamento 

entre oportunidades de ganho e minimização de impactos negativos percebidos 

por clientes. Conforme os colaboradores, essa percepção de impacto negativo 

ocorre inicialmente com todas as inovações propostas aos clientes, isto porque 

estes analisam apenas a questão financeira e não o benefício que o produto 

pode lhes trazer; porém essa percepção geralmente muda após o uso do 

produto. Segundo a colaboradora Angelita, nem sempre uma inovação gera 

lucros imediatos para a empresa (exemplo de impacto negativo para o 
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fabricante), ou seja, riscos, porém cada inovação futuramente poderá alavancar 

a posição da empresa no mercado (ganho).   

“Mas ela assume o risco na questão de produzir, ela 
prefere produzir mesmo se a lucratividade não for 
evidente porque todo produto nosso representa inovação 
de mercado.” 
 

No que concerne à inovação ferramenta de gestão de controle integrada, os 

autores Neto e Graeml (2007) citam que a questão do aprisionamento a novas 

tecnologias pode representar riscos quando na adoção de inovações. Segundo 

os autores, há riscos para os clientes relacionados à obsolescência de 

tecnologias incorporadas em produtos e para o fabricante em razão da 

responsabilidade que assume pela manutenção continuada dos produtos 

vendidos. Porém, os autores não falam do risco de terceirização do 

desenvolvimento de uma nova tecnologia. A colaboradora Angelita cita, que a 

empresa aceita o risco da terceirização, pois ela necessita desta ferramenta 

para reduzir seus custos, desenvolver suas inovações e manter o foco na sua 

atividade fim.  

“Inicialmente eu desenvolvi o sistema com a ajuda de um 
programador terceirizado, já que nós não temos um setor 
especifico. Primeiro foi à figura de uma única pessoa. O 
que representou alguma dificuldade ao logo do processo. 
E é nesse único momento que eu vejo que o processo 
sofreu algum risco.” 

 

Conforme o COSO (2007 a), todos os colaboradores devem ter consciência 

do risco existente nas inovações, pois eles que compõem a base que sustenta 

os demais componentes do gerenciamento de risco analisados nesta pesquisa: 

o ambiente interno, a avaliação de risco e a resposta ao risco. Entretanto para 

a colaboradora Angelita, apenas níveis gerenciais da empresa e bancos 

parceiros conhecem os riscos envolvidos nas quatro inovações citadas na 



86 

 

pesquisa; os demais funcionários não têm a formação acadêmica necessária e 

acesso a estas informações. De fato, para a colaboradora, essa consciência e 

acesso prejudicariam o andamento das tarefas, porque os funcionários, diante 

de informações referentes aos valores das operações, poderiam reivindicar 

aumentos salariais ou benefícios de forma desproporcional. 

“os colaboradores na maioria não têm a noção até 
porque a gente entende que como é uma inovação, 
muitas vezes é um desafio e isso pode causar um 
certo... não vou dizer, um certo frenesi que não é 
necessário, não é oportuno,  a empresa assume isso 
junto a direção, junto a seus parceiros.” 
 

Segundo os colaboradores entrevistados, a empresa fornece um manual aos 

funcionários, que inclui a missão, a visão da empresa, suas metas e valores 

éticos. De acordo com a literatura de gestão de risco esse procedimento 

aumenta a transparência e reduz a probabilidade de decisões não alinhadas 

com a estratégia da empresa por parte da força de trabalho. Entretanto, o 

colaborador Marcos afirma que os funcionários não participam das decisões da 

empresa que envolvem inovações e risco. Segundo ele, essa não participação 

é uma forma de reduzir o risco de conflitos internos e não inibe iniciativas 

inovadoras por parte dos funcionários.  Segundo Parolin e Albuquerque (2008), 

poucos autores diferentemente do que preconiza o COSO (2007 b), incluem 

uma gestão participativa de pessoas como um dos alicerces para inovação.  

Conforme o COSO (2007 a), uma empresa deve medir e avaliar o risco de 

liquidez, ou seja, a capacidade de transformar um bem em moeda corrente, o 

que pode gerar risco de perdas devido à incapacidade de se desfazer 

rapidamente de um ativo financeiro.  
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O colaborador Marcos, em sua fala abaixo, menciona a escolha da CARBE 

em tornar-se uma montadora e não uma fabricante de componentes utilizados 

em seus produtos (bombas e estruturas aparafusadas), o que significa 

menores investimentos, ou seja, menor risco de liquidez em função de baixa 

necessidade de imobilização de capital em sistemas produtivos (bens de 

capital). Além disso, é possível garantir a qualidade do seu produto final a partir 

da utilização na montagem de produtos prontos com qualidade certificada. Ele 

cita o que um consultor americano lhe falou: “...tem que agregar valor a 

produtos prontos e entregar para o cliente. Você tem que garantir a qualidade 

que foi entregue por meio de utilização de componentes de qualidade.” Ou 

seja, quando a empresa escolhe e decide por determinado fornecedor ela pode 

reduzir os riscos inerentes do produto final.  

“A gente vai investindo em pequenas coisas e o 
imobilizado que nós precisamos não são de valores 
grandes, mas são substanciais. A gente precisa de 
pequenas coisas de alguns equipamentos o mais é 
tecnologia, conhecimento e trabalho.” 
 

Apesar do risco de liquidez ser menor, a opção por ser montadora origina 

riscos inerentes aos componentes. Como exemplo disso, as bombas de água e 

de espuma importadas e o wireless joystick parcialmente desenvolvido pela 

empresa, que após a montagem chegam a ficar de 3 a 5 dias em testes, 

ajustes e confirmação de certificação antes da viatura ser entregue do cliente.   

Um dos maiores riscos que a empresa CARBE enfrenta, segundo os 

entrevistados, é o atraso em entregas, que além dos fatores internos, pode 

decorrer também de fatores externos como os fornecedores. Este risco levou a 

empresa a desenvolver a ferramenta gestão de controle integrada que 

possibilita a empresa fazer, refazer e atualizar de forma rápida alterações em 
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cronogramas físico-financeiros. Desta forma a ferramenta auxilia para que 

quaisquer imprevistos possam ser resolvidos em tempo hábil. Isto pode ser 

visto na fala do colaborador Cássio a seguir: 

“... o nosso “dead line” nunca é a “dead line”, sempre tem 
uma semana. Às vezes corre-se o risco de ter que pagar 
uma multa, de ter que pagar alguma coisa, do cara 
chegar aqui e ser inflexível.” 
 

De acordo com Duarte Jr. (2005), no gerenciamento dos processos internos 

devem ser avaliados problemas potenciais decorrentes de falhas que impedem 

que as informações sejam: recebidas, processadas, armazenadas e 

transmitidas com rapidez e de forma confiáveis. Segundo o colaborador Cássio 

a empresa implementa a segregação  de tarefas como forma de reduzir riscos 

operacionais: 

“Quando a gente montou o sistema ficou assim o 
pessoal do almoxarifado entra com a quantidade, uma 
outra pessoa faz o fiscal, uma outra pessoa  faz a 
entrada do boleto, e uma  quarta pessoa que paga, 
então tem uma segregação de função com uma 
segurança razoável no sistema.” 
 

Para colaborador Cássio a inovação gestão de controle integrada colabora, 

conforme afirma também Kimura (2002), para uma diminuição dos riscos de 

falência. Isso decorre do fato de os indicadores e índices gerados pela 

ferramenta auxiliam ao gestor não assumir ações que levem a empresa a uma 

exposição financeira incompatível com seu patrimônio líquido. Da mesma forma 

essa inovação também colabora para redução dos conflitos internos de 

interesse, pois ao proporcionar uma maior transparência aos resultados, ela 

possibilita aos stakeholders da empresa avaliar o grau de exposição financeira 

e o nível de controle de risco que ela assume.  

Segundo Famá et al (2002),  a utilização de matrizes de decisão (ver página 

36) torna possível identificar os tipos de risco, seus  responsáveis, 
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probabilidade de ocorrência, grau de impacto, perdas estimadas, possíveis 

redutores de risco e as causas e efeitos. Com o intuito de auxiliar nas decisões 

que envolvem riscos a empresa desenvolveu a ferramenta de gestão de 

controle integrada que, segundo a colaboradora Angelita, incorpora a matriz 

acima mencionada possibilitando a identificação de todo o ciclo da informação 

gerencial, contábil e fiscal e seus responsáveis: 

... “um fluxograma de planilhas para conseguir visualizar 
o fechamento do ciclo dessa informação alinhar algumas 
diferenças e falhas no processo. E a partir disso 
desenvolver um banco de dados com todas as 
informações gerenciais e administrativas e de produção 
armazenadas e controladas.” 
 

Segundo o IBGC (2007), o gerenciamento de riscos corporativos agrega 

valor econômico e facilita a adequação da organização aos requerimentos 

legais regulatórios. Conforme afirma a colaboradora Angelita, o controle interno 

criado a partir da implementação da ferramenta acima mencionada pela 

empresa atende à nova forma de escrituração contábil e fiscal que passou a 

ser exigida pela Receita Federal chamada de SPED. Para a colaboradora, a 

ferramenta de gestão controle integrada permitiu que a empresa 

implementasse as novas especificações de forma mais rápida e dentro dos 

padrões do fisco.   

“Então, o nosso sistema de gerenciamento de risco já irá 
gerar o novo SPED para atender a exigência do fisco. 
Isso demonstra que apesar de gerencial ele é um 
sistema com informações exatas, precisas e coerentes 
entre si. Nós pensamos que se ele consegue atender 
desde o funcionário do chão de fábrica até o fisco da 
receita federal atende todos os objetivos nos dá 
credibilidade e confiança.” 

 

Conforme os colaboradores mencionaram, os clientes de grande porte são 

mais criteriosos na escolha de seus fornecedores e parceiros, e por isso cada 

inovação em produto e processo é por eles analisada em todos os aspectos, 
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antes do seu desenvolvimento. Isso influenciou a implementação de um 

módulo da ferramenta de gestão de controle integrada a qual possibilita à 

empresa realizar e encaminhar com agilidade aos clientes uma análise prévia 

de todos os custos envolvidos em novos projetos, e com isso reduzir os riscos 

de não aceitação dos projetos por parte dos clientes. O módulo inclui planilhas 

e simuladores que auxiliam as operações análises e no fechamento de 

propostas de vendas. 

A ferramenta gestão de controle integrada desenvolvida em parte para 

atender à necessidade de gerenciamento de risco, levou a empresa à 

informatização de toda a fábrica e do processo produtivo, permitindo a ela obter 

o controle efetivo de cada operação e a confiança para efetuar mudanças em 

processos, quando necessárias. Além disso, de acordo com os colaboradores, 

tanto as falhas humanas decorrentes da falta de treinamento operacional, 

quanto aquelas causadas por possíveis fraudes passaram ser detectadas com 

maior facilidade, a partir dessa gestão voltada para o risco. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa buscou descrever como a percepção de riscos e 

procedimentos para sua gestão podem influenciar o desenvolvimento de 

inovações em empresas do setor de montagem de viaturas de sinistro.  Tal 

descrição foi baseada na maneira como o desenvolvimento de quatro 

inovações na empresa pesquisada (incorporação das bombas d’água e de 

espuma na viatura de combate a sinistro, incorporação do wireless joystick 

acoplado ao canhão de espuma, ferramenta gestão de controle integrado e 

construção de carrocerias a partir de estruturas aparafusadas) foi afetado por 

percepções de riscos por parte dos principais colaboradores envolvidos com 

gestão de riscos da empresa (Diretor Comercial e Diretor de Produção, e 

Gerente Financeira/Administrativa).  

A partir da análise do desenvolvimento da inovação em produto decorrente 

da introdução das bombas de água e espuma nas viaturas de combate a 

sinistros, foi possível observar que a percepção de riscos associados à 

pequena margem de lucro e oscilações cambiais decorrentes, respectivamente, 

de altos preços e necessidade de importação das bombas, não foi suficiente 

para bloquear o desenvolvimento dessas inovações. A melhoria de qualidade 

produzida por essas inovações contribuiu fortemente para essa decisão.  

Similarmente, a percepção de riscos advindos do aprisionamento a um 

único fornecedor nacional não impediu o desenvolvimento da inovação em 

processo de montagem dos caminhões por meio de estruturas aparafusadas. 

Vantagens produzidas por essa inovação como a diminuição de tempo de 
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montagem, de ruído na fábrica e redução das operações de soldagem, 

contribuíram para a decisão de levar adiante a inovação.  

No que concerne à inovação ferramenta de gestão de controle integrada, 

seu desenvolvimento não foi bloqueado pela percepção dos riscos associados 

ao aprisionamento às tecnologias (software) nela incorporadas e à 

terceirização de seu desenvolvimento (programação por terceiros poderia levar 

ao acesso e vazamento de informações vitais da empresa). Reduções de 

custos e a manutenção do foco na atividade-fim, assim como a contribuição 

dessa inovação para a diminuição de riscos de atrasos em projetos de 

desenvolvimento, pesaram a favor dessa decisão. A implementação dessa 

inovação também foi favorecida pela percepção de que ela reduzia tanto os 

riscos de falência quanto os corporativos. No primeiro caso, a inovação 

permitia uma maior transparência das operações da empresa e assim  

contribuía para diminuição de seu grau de exposição financeira e ocorrência de 

ações fraudulentas ou de má gestão. No segundo caso, a contribuição da 

inovação para a diminuição de riscos corporativos decorria do fato de que a 

inovação permitiu à empresa atender à forma de escrituração contábil e fiscal 

exigida pela Receita Federal.  

Sobre a inovação ferramenta de controle de gestão integrada, foi possível 

observar que sua adoção também foi auxiliada pelo fato de ela oferecer suporte 

a matrizes de decisão e permitir a segregação de funções, dois importantes 

mecanismos de gestão de riscos.   

Por outro lado, riscos associados à baixa liquidez de ativos, como é o caso 

de bens de capital (máquinas) utilizados em atividades fabris, influenciaram 

positivamente a introdução das inovações bombas, wireless joystick e 
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estruturas aparafusadas, pois essas inovações permitiram a substituição de 

várias atividades de fabricação por atividades de montagem que levaram à 

redução de ativos permanentes. Essas inovações também foram alavancadas 

pela percepção de que elas também diminuíam os riscos de má qualidade 

associados à fabricação de componentes e módulos quando comparados aos 

riscos associados à montagem de componentes e módulos fornecidos por 

terceiros (fornecedores) especializados.  

 Os resultados da pesquisa sugerem, portanto, que as percepções de riscos 

e procedimentos para sua gestão não inibiram o processo de desenvolvimento 

e criação na empresa pesquisada. De fato, a implementação da inovação 

ferramenta de gestão de controle integrada foi auxiliada pela percepção de que 

ela ajudava a diminuir riscos e apoiava a utilização de mecanismos e 

procedimentos de gestão de riscos. Com o uso da ferramenta foi possível ter 

um histórico de cada etapa do processo de desenvolvimento, auxiliando os 

projetos futuros e o setor de P&D na busca de inovações de produtos e 

processos.  Assim, ela se tornou um importante elemento para a fase 

aprendizagem dos processos de inovação. Atualmente é possível medir com 

segurança a vida útil das peças utilizadas em cada viatura, por intermédio dos 

relatórios de assistência técnica e reposição que ficam registrados no sistema. 

No caso do wireless joystick, sua adoção foi auxiliada pela percepção de que 

essa inovação diminuía os riscos de acidentes com bombeiros (esses não mais 

precisavam estar dentro da viatura para movimentar o canhão de água e 

espuma) e melhorava a precisão do canhão (minorando os riscos de 

propagação do incêndio). Similarmente, as inovações bombas, wireless joystick 

e estruturas aparafusadas foram beneficiadas pelo fato de que colaboravam 
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para diminuir riscos de liquidez e de má qualidade, conforme mencionado no 

parágrafo anterior.  

 

Em certa medida, esses resultados contrariam a percepção por parte dos 

desenvolvedores de inovações de que percepções de riscos presentes em 

inovações prejudicam de forma relevante o processo de desenvolvimento das 

mesmas. O que se observou na empresa pesquisada é que os procedimentos 

de riscos foram utilizados não para bloquear inovações e sim para permitir a 

identificação de riscos e utilização de procedimentos para minimizá-los. Uma 

possível explicação para essa constatação teria a ver com a escolha da 

empresa objeto da pesquisa. A CARBE foi escolhida por ser considerada uma 

empresa inovadora e por facilidade de acesso. Entretanto ela já atua em um 

mercado onde a presença de riscos elevados é um fato comum (incêndios, 

sinistros etc) e, portanto é razoável presumir que ela já conheça bastante os 

procedimentos para gerenciar riscos assim como tenha uma percepção 

bastante aguçada e antecipada de riscos presentes em possíveis produtos. 

Assim as inovações pesquisadas na empresa já teriam passado por um filtro 

anterior ao início do desenvolvimento (e dessa pesquisa) para verificar se 

essas inovações estariam adequadas ou não aos procedimentos de gestão de 

riscos da empresa. Não é por acaso, portanto, conforme foi mostrado acima, 

que todas as inovações selecionadas em certa medida colaboravam para 

diminuir a exposição a riscos ora por parte da própria empresa ora por parte 

dos clientes da empresa.   
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APÊNDICE I  – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS A SEREM REALIZADAS COM 

A ALTA GERÊNCIA. 

Nome:________________________________________________________ 

Cargo/Função: ________________________ Tempo na função: __________ 

Formação Acadêmica:__________________ Idade: ____________________ 

IDENTIFICAÇÃO DE INOVAÇÕES  

1-Quais foram as duas inovações que a empresa desenvolveu nos últimos 05 

anos que resultaram em aumento de competitividade da empresa? 

a) Classifique-as quanto à natureza e o grau de novidade? 

b) Quais foram às vantagens competitivas decorrentes destas inovações?  

c) Descrever os riscos relacionados a essas inovações?  

d)  Qual foi o colaborador da empresa que acompanhou de perto o 

processo de seleção e a aprovação de cada uma das inovações 

citadas? 

 

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS UTILIZADOS PELA EMPRESA 

AMBIENTE INTERNO 

02- Como são feitos os controles de capital destinados a investimentos? 

03- Como é realizada a captação de recursos junto às instituições financeiras  

destinado a investimentos? Qual critério é utilizado? 

04- A empresa acompanha diariamente os planos de ação com atividades 

ligadas aos processos monitorando datas de conclusão, custos e responsáveis 

pelas ações?   
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05- A empresa dissemina a cultura do controle interno? Isso impede ou 

prejudica as iniciativas por parte dos funcionários?  

06- São feitas auditorias internas na empresa com que frequência? 

a) Quais os itens que são mais investigados? 

A empresa adota o cuidado com a segregação de funções para evitar o conflito 

de interesses? 

AVALIAÇÃO DO RISCO 

07- A empresa possui ferramentas que permitem o gerenciamento do ambiente 

interno, avaliação dos riscos, resposta ao risco? 

08- A empresa desenvolve ferramentas próprias ou utiliza as convencionais? 

09- Costuma-se medir o desempenho dos gerentes/supervisores operacionais 

no gerenciamento dos riscos inerentes as suas atividades? 

10- A empresa possui indicadores de riscos bem definidos e implementados 

para identificar o risco aceitável para investimentos? 

RESPOSTA AO RISCO 

11- Qual o tipo de a resposta aos riscos a empresa utiliza: impeditiva ou de 

aceitação? 

12- Os objetivos, metas, missão e visão da empresa frente a eventos 

potenciais, a avaliação de risco e a resposta ao risco são amplamente 

divulgadas aos funcionários? 

13- A empresa adota ou adotou algum tipo de resposta ao risco inovadora para 

a empresa? 

14- Alguma resposta ao risco adotada pela empresa se tornou uma 

oportunidade de negócios? 
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APÊNDICE II – LISTA DE TEMAS 

 
NOME DO TEMA 

 
QUALIFICAÇÕES DO 

TEMA 

 
DEFINIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO 

 
REFERÊNCIA 

 

Classificação das 
Inovações 

 
 

Inovação em Produto 
 
 

Consiste em modificações nos 
atributos do produto, com mudança 

na forma como ele é percebido pelos 
consumidores. 

Barbieri e Alvarez 
(2003) 

Tidd et al. (2008) 

Inovação em Processo 

Trata de mudanças no processo de 
produção do produto ou serviço. Não 

gera necessariamente impacto no 
produto final, mas produz benefícios 

no processo de produção, 
geralmente com aumentos de 

produtividade e redução de custos. 

Grau de novidade da 
Inovação 

 
 

Inovação Incremental 
 

São melhorias evolutivas em 
produtos ou processos. Os 

incrementos podem ser classificados 
em níveis leve, médio e alto. 

Tidd et al (2008) 

Inovação Radical 

Representa uma mudança 
substancial na forma como o produto 

ou serviço é produzido ou 
consumido. Trata-se de uma 

mudança não evolutiva. 

Processo de 
Inovação 

Primeira geração 
 

Puxada pela necessidade do 
mercado; 

Rothwell (1994) 

Segunda geração 
 

Empurrada pela tecnologia; 
 

Terceira geração 
 

Modelo acoplado que reconhece a 
necessidade de interação entre 

mercado e tecnologia. 
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Quarta geração 
 

Modelo paralelo, que preconiza a 
integração dentro da firma, e com 

distribuidores e clientes, colocando 
ênfase em relacionamentos e 

alianças. 

Quinta geração 
Integração de sistemas de resposta 

flexível e customizada, inovação 
contínua. 

Riscos Corporativos 
 
 

Risco inerente: 
 

São riscos genéticos, que nascem 
com a atividade. Dentre eles estão os 

riscos sistêmicos, de liquidez, de 
mercado, legal, tecnológico e 

operacional. (p.88) 
 

Sumário Executivo 
Coso (2007) 

Risco de perda de 
controle: 

 

Tendência do sistema de controles 
internos a perder a eficácia com o 

passar do tempo; 

Risco residual: 
 

Risco que permanece depois que os 
fatores de mitigação (controles) 

foram aplicados. 

Ferramentas para 
Minimizar o Risco 

Gestão de controle interno 
 

É um sistema que compreende o 
plano de organização, os deveres, as 
responsabilidades e todos os demais 
métodos e medidas adotadas com o 

intuito de salvaguardar os ativos, 
verificar a fidedignidade das 

informações, promover a eficiência 
organizacional e estimular a 

comunicação e o cumprimento das 
políticas, normas e procedimentos 

administrativos adotados pela 
entidade. (p.35) 

Crespaldi (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 

Gestão de risco 

Envolve os procedimentos de  
avaliação de todas as circunstâncias, 
eventos ou fatores que possam gerar 
impactos sobre um bem, podendo ser 

positivos ou negativos.  (p. 31) 
Por exemplo, obter fornecedores 

renomados com alta credibilidade. 

Netto et all (2007) 

Fatores do Ambiente 
Interno que 

influenciam a 
consciência de risco 

Filosofia administrativa; 
É a forma de gestão aplicada pela 
empresa. Inclui a visão, missão e 

valores. 

Lima et al (2008) 
COSO (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apetite a risco; 
 

Nível de aceitação de risco por parte 
da cultura organizacional (leve, 

moderado, alto). 

Supervisão do conselho 
de Administração 

Não se aplica a empresa pesquisada. 
 

Valores éticos, 
competência e 

responsabilidades; 
 

O corpo de funcionários que é à base 
da empresa através de atributos 

como: integridade, responsabilidades 
os valores éticos e a competência  

define o ambiente interno da 
empresa. 

Alçadas e 
responsabilidades 

 
A forma como a administração 
organiza seu pessoal. (p.45) 

Treinamento & 
Desenvolvimento 

 

O treinamento é a preparação das 
pessoas para a execução imediata 
das diversas tarefas peculiares a 

organização. Desenvolvimento pode 
ser entendido como um conceito 
mais amplo, que incorpora ações 

organizacionais que estimulam o livre 
crescimento pessoal de seus 
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integrantes, sem necessariamente 
visar melhoria no seu desempenho 

atual ou futuro. (p.45) 

Critérios para 
avaliação de riscos 

(inerentes e 
residuais ) 

Probabilidade de  
ocorrência    (baixa, 

média, alta) Impacto na 
organização (baixo, 

médio, alto) 

 
Sumário Executivo 

(2007) 

Resposta ao Risco 
. 
 

Evitação 
Descontinuação das atividades que 

geram os riscos. 

COSO (2007) 
  

 Redução 
São adotadas medidas para reduzir a 

probabilidade ou o impacto dos 
riscos, ou, até mesmo, ambos. 

 

 Compartilhamento 

Redução da probabilidade ou do 
impacto dos riscos pela transferência 

ou pelo compartilhamento de uma 
porção do risco. 

 

 Aceitação 
Nenhuma medida é adotada para 

afetar a probabilidade ou o grau de 
impacto dos riscos. 
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APÊNDICE III – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM A ALTA 

GERÊNCIA. 

Nome: Angelita Linhares 

Cargo/Função: Gerente Financeira - Tempo na função: 10 anos 

Formação Acadêmica:Contadora -  Idade: 38 anos 

IDENTIFICAÇÃO DE INOVAÇÕES  

M - Angelita, quais foram as 2 inovações que você poderia me citar que a 

empresa desenvolveu nos últimos 5 anos que resultaram em momento de 

competitividade da empresa? Poderia me citar 2 de produção e 2 de processo.  

-Pois não Simone, bom em produto eu posso citar 2 inovações, 2 alterações, a 

bomba de água americana que passamos a importar de um fornecedor, 

Waterous que é um fornecedor reconhecido desde 1886, é um fornecedor 

mundial, de muita tecnologia. A bomba de espuma que é a mecânica, uma 

alemã que passamos a importar recentemente. Dentro de processo nós temos 

2 inovações, são as mudanças na nossa forma de construir estrutura, que 

antigamente era soldada e agora estamos com processo por estrutura de 

alumínio Bosch que também a qualidade agrega muito valor ao produto, e a 

tecnologia da informação que nos possibilitou a estabilidade e controle de todo 

processo da empresa. 

M - Ok 

M - Quanto ao grau de novidade, quanto a natureza você já me falou de 

produto, 2 bombas d´água e processo de estrutura de alumínio e tecnologia da 

informação. Quanto ao grau da novidade, você poderia me dizer qual assim 

que foi incremental e qual foi radical de produto por exemplo? 
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-Eu julgo que incremental pode-se classificar a bomba de água. Porque é uma 

tecnologia conhecida, que foi, mas que é indiscutível a aceitação por 

representar uma marca mundialmente conhecida. Então incremental no sentido 

de nos agregar qualidade ao nosso produto. A bomba de espuma tem igual 

qualidade reconhecida, mas o nosso desafio foi fazer com que elas 

trabalhassem simultaneamente no nosso produto, no caso caminhão de 

bombeiro. Isso sim é considerado radical por até o momento não ser 

conhecido. E isso nos possibilitou ir numa 3ª inovação que a partir do sucesso, 

desafio de funcionarem, as bombas simultaneamente. Nós conseguimos então 

implantar um sistema de wireless joystick num canhão de jato de água e de 

espuma que revolucionou a questão de segurança, de qualidade, porque como 

combate ao risco, ao sinistro, nós precisamos ter muita precisão. Eu acho que 

nesse aspecto essa é radical porque ela foi à base de todas as que seguiram 

ela.  

 

M - Quanto ao processo, qual destas inovações foi incremental e qual foi 

radical? 

 - Bom quanto ao processo eu posso te classificar como a estrutura de alumínio 

Bosch como radical, porque apesar de ser conhecida a marca, ela representou 

uma mudança total no nosso processo. Porque antigamente era feita através 

de uma solda, estrutura era totalmente soldada isso implicava em ter 

profissionais altamente qualificados, tinha questão de ruídos, tinha questão de 

muito tempo de produção. Além de diminuir a vida útil do produto como um 

todo porque a solda tem essa característica. E com essa implantação da 

estrutura de alumínio, o diferencial dela é que ela é totalmente parafusada, ela 
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funciona como um quebra-cabeças gigante, um lego, ela é totalmente montada 

e dispensa o uso de solda além de reduzir o risco na produção, acelera a 

questão de tempo, a durabilidade do produto é maior e caso aconteça até um 

acidente com esse produto durante o combate ao sinistro também ela tem uma 

possibilidade de ser revitalizada. Enquanto a solda era impraticável. 

 

M - Com relação à tecnologia da informação, você poderia citar se ela é radical 

ou incremental?  

- É incremental porque não chega a ser uma novidade para nenhuma empresa, 

mas para nossa empresa ela agregou qualidade de informação, agilidade de 

informação. Isso é importante que se tenha paralela a evolução tecnológica, 

porque a gente sempre tem essa busca pela inovação tecnológica ao produto e 

a tecnologia da informação veio através da agilidade e controle da informação, 

de matérias-primas, de clientes, de acessibilidade, porque também temos que 

fornecer reposição, peças controles de material agregado ao produto 

justamente por ele ser um produto de segurança. 

 

M - Quais são as vantagens competitivas decorrentes dessas inovações, 

poderia me citar vantagens competitivas nessas inovações ? 

 

 - Bom, a meu ver a bomba da água ela me deixou mais competitiva, ela me 

manteve no mercado que eu já conhecia, mas que eu não dominava. Mas 

como temos uma qualidade indiscutível, ela me garantiu uma liderança mesmo 

no mercado. E a bomba de espuma ela me inovou num mercado que eu 

sequer tinha ousado. No caso o 1º fornecimento de exemplo que eu posso 
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citar, eu sou hoje fornecedora da Petrobras. Que foi com esse produto, com 

essa tecnologia agregada ao meu produto que abriu esse leque. Com certeza a 

partir daí todo mercado que estava por trás, que até então para mim era 

totalmente ignorado, desconhecido. A estrutura de alumínio eu considero ela 

competitiva no sentido de além da qualidade que é indiscutível, a questão do 

tempo, do processo, que foi radicalmente diminuído, questão da segurança 

interna também dos processos de fábrica, uma série de coisas que me deixam 

mais rápido, mais ágil, consequentemente mais competitivo. E o sistema de 

informação ele vem acessar todas essas questões porque ele está 

acompanhando hoje em tempo real toda essa inovação tecnológica e nos 

dando agilidade e informação, que é o carro chefe, é necessário em qualquer 

empresa que tenha pretensão de permanecer no mercado. 

M - Descrever os riscos relacionados a essas inovações, poderia me descrever 

quais são os riscos com produto e processos? 

 

 - Bom quanto ao risco eu acho que a bomba de água  ela não tenha um risco 

em questão de qualidade porque ela é mundialmente reconhecida, na verdade 

eu fui buscar isso sem dúvida quanto à aceitação. O único risco que eu vejo 

hoje seria a questão de ser importada, conseqüentemente atrelada a política 

cambial, alguma restrição possível de importação, algo do gênero. A bomba 

espuma o risco maior ocorreu quando da nossa iniciativa em trazê-la para cá 

com desafio de fazer interagir com essa bomba de água, que até então isso 

não era conhecido, foi amplamente estudado, mas até então tínhamos que 

sanar de verdade praticar. Quanto ao alumínio, toda vez que eu estiver sujeita 

a um monopólio existe um risco, e o fato de eu ter um único fornecedor no 
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Brasil que é a Bosch capaz de me fornecer matéria-prima, é um risco que não 

há como negar. Mas também tem um lado que é a solidez dessa empresa 

também que me dá uma certa tranquilidade. A informação, porque é um 

sistema de informação desenvolvido na empresa através da cogitação de mão-

de-obra terceirizada, programadores, enfim, agrega um certo risco no sentido 

da gente  se sentir , poder um dia estar numa situação de refém de um 

profissional desses pelo fato dele saber, pelo fato de conhecer exatamente 

como é montado o sistema e deter as senhas, enfim. 

M - Qual foi o colaborador da empresa que acompanhou de perto o processo 

de seleção e aprovação de cada uma dessas inovações citadas? Colaborador 

é a pessoa que acompanhou de perto cada um desses passos dessas 

inovações. Quem seria essa pessoa? 

 - O Marcos com certeza. 

 M – OK 

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS UTILIZADOS PELA EMPRESA 

AMBIENTE INTERNO 

M - Com relação a procedimento e gestão de riscos utilizados pela empresa. 

Como são feitos os controles de capital destinados a investimento da empresa? 

 - A empresa tem um sistema de gestão que é gerencial, mas junto a isso 

também faz a apuração das atividades com uma ferramenta contábil, faz a 

apuração do seu lucro e a questão de investimento, a empresa retorna hoje 

100% da lucratividade em expansão. Ela mantém a lucratividade, investe em 

100% em expansão da empresa.  

M - Como é realizada a captação de recursos de outras instituições financeiras 

destinada a investimento? Qual critério que é utilizado? 
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 - Nós ainda não necessitamos pelo perfil da empresa uma captação de um 

financiamento junto à instituição financeira pelo período de produtividade, pelo 

custo alto do produto que nós fornecemos. E pela característica do nosso 

cliente normalmente não trabalhar com adiantamentos, enfim, por se tratarem 

de licitações ou empresas de economia mista. Com esse diferencial, com essa 

dificuldade não vemos outra saída a não ser buscar o financiamento fora. 

Ocorre que os bancos de 1ª linha eles acabam não disponibilizando a captação 

desse recurso justamente pelo porte da empresa que ainda é médio, ainda é 

pequeno. Então ela acaba não conseguindo dar esses recursos, a gente acaba 

migrando para os bancos de investimento, os vulgos 2ª linha, que não impõe 

tantas restrições, apesar de cobrarem juros um pouco maior, por conhecerem a 

credibilidade do nosso cliente no caso que foi contrato de fornecimento com 

grandes empresas, a gente tem conseguido viabilizar essa questão do 

financiamento do produto. 

M- OK 

M - A empresa acompanha diariamente os planos de ação com atividades 

ligadas aos processos monitorando data de conclusão, custos e os 

responsáveis por essas ações ? 

 - Não está totalmente implementada essa questão ainda, nós estamos com um 

quadro de funcionários sendo treinados para ampliar a gerência na parte de 

produção principalmente, estamos com um trainee. Porque isso está 

diretamente ligado ao conhecimento do produto que demanda um certo tempo 

por ser uma certificação diferenciada.  
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M - A empresa dissemina a cultura do controle interno? Caso sim, caso seja 

positivo isso impede ou prejudica as iniciativas por parte dos funcionários? 

Iniciativas inovadoras, alguma atuação diferenciada do funcionário? 

 - A empresa não exige mais ela estimula sim e tenta implementar o controle 

interno por uma questão de crescimento estruturado, isso é necessário, ela 

quer crescer de forma organizada. Mas de maneira nenhuma restringe 

iniciativa, por ser o perfil da empresa. Nós somos uma empresa que agrega 

tecnologia, que trabalha a melhoria contínua do seu produto e os funcionários 

participam intensivamente. Logo isso acaba se disseminando pela empresa, 

nossa cultura é sempre agregar, melhorar e implementar o nosso produto. 

Consequentemente os processos, as rotinas estão constantemente sendo 

revistos, realinhados. 

 

M - São feitas auditorias internas na empresa com freqüência? Caso positivo, 

quais os itens mais investigados? 

 - A empresa tem controles internos de itens de maior impacto financeiro, tanto 

nos estoques quanto no seu ativo, quanto no seu investimento. Mas ainda não 

tem especificamente uma rotina de auditoria para ela, um calendário 

específico. 

M - A empresa adota o cuidado com a segregação de funções para evitar o 

conflito de interesses? 

 - De certa forma eu posso dizer que sim, numa escala aonde a gente já 

consegue ter mão-de-obra qualificada, nos processos administrativos já está 

implementada essa questão de segregação, por uma questão até de critério, 

não só de segurança, mas também por qualidade da informação. Na direção, 
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parte financeira ainda por ser uma empresa pequena, familiar, ainda está 

alinhada a um número pequeno de pessoas, tem dois Diretores, uma Gerente 

Administrativa, a gente ainda não consegue fazer a segregação, em função até 

da rotina, das viagens que essas pessoas estão constantemente envolvidas. 

Mas a parte administrativa isso já é implementado. 

AVALIAÇÃO AO RISCO 

M - A empresa possui ferramentas que permitem o gerenciamento do ambiente 

interno, avaliação de riscos e respostas ao risco. Com relação ao ambiente 

interno você já me respondeu anteriormente que você tinha uma ferramenta de 

gestão que controla o ambiente interno da empresa. Com relação a avaliação 

de risco e resposta do risco. 

 - A empresa avalia o risco através do sistema de gestão, de controle. Ela faz 

um controle muito apurado, de todas as matérias-primas, ela acompanha em 

tempo real a montagem desse produto. Porque o diferencial dele é o risco dele, 

é o preço que é fechado no contrato, fechado muito tempo antes do término da 

produção e está disposto aí a política econômica, a questão do tempo, enfim. 

Então ela faz um controle em tempo real de toda matéria-prima que é agregada 

ao longo dessa produção. Isso nos permite mesmo durante o processo 

perceber se existe alguma deficiência em cumprir o orçamento inicial estimado. 

Eu não vou dizer mudar alguma coisa porque sempre que demandar em 

diminuir qualidade isso é indiscutível. Mas até tentar uma nova negociação 

junto ao cliente, enfim, arrumar uma maneira de reduzir isso sem que seja 

tarde demais.  
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Mas ela assume o risco na questão de produzir, ela prefere produzir mesmo se 

a lucratividade não for evidente porque todo produto nosso representa 

inovação de mercado.  

M - A empresa desenvolve ferramentas próprias ou utiliza as convencionais? 

Essa ferramenta de gestão que vocês utilizam ela foi desenvolvida por vocês 

ou ela foi comprada no mercado?  

 - Ela é totalmente desenvolvida por nós. Ela é adequada inclusive as nossas 

rotinas, aos processos usuais da empresa para que ela seja assimilada na 

cultura do funcionário. Inclusive a nomenclatura de materiais toda é voltada 

para sempre propiciar o entendimento por todos os colaboradores 

independente da função, independente do setor para que todos sejam ativos e 

essa informação flua melhor e que não seja ao contrário, ninguém tem que 

aprender o vocabulário do sistema e sem o sistema vai até o colaborador. 

 

M - Quais são os desempenhos dos gerentes, supervisores operacionais no 

gerenciamento de riscos inerentes as suas atividades? 

 - Não temos ainda isso implementado pela questão que te falei, nós estamos 

desenvolvendo um quadro novo, estamos gerando um quadro novo de 

gerentes junto com o plano de expansão, ainda não estamos efetivamente 

medindo esse desempenho até porque ele está sendo definido, traçado. 

 

M - A empresa possui indicadores de risco bem definidos e implementados 

para identificar os riscos aceitáveis para investimento? 

 - Sim, ela tem indicadores bem definidos porque a gente trabalha com 

orçamentos, nosso orçamento é real, a gente se utiliza através de sistemas de 
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informação na possibilidade de recalcular um produto que foi feito há pouco 

tempo atrás e orçar 100% do custo dele, atualizar esse custo. Então, ela faz 

esse controle no sentido de tentar ficar bem competitiva em preço, para que 

possa suportar esse longo período de produção e consequentemente não ter aí 

um risco maior com mau planejamento. 

 

RESPOSTA AO RISCO 

M - Qual tipo de resposta aos riscos que a empresa utiliza? Impeditiva ou de 

aceitação ? Como você caracteriza? Como você qualifica? 

 - A empresa aceita o risco, ela assume o risco, porque foi assim que ela 

chegou até aqui, aceitando, assumindo desafios, financiando muitas vezes e 

usando o próprio produto como a divulgação da sua marca. 

 

M - Os objetivos nessa visão e missão da empresa, sempre em eventos 

potenciais, avaliação de riscos e resposta aos riscos, são amplamente 

divulgados aos funcionários? Os funcionários têm noção assim do quanto é 

arriscado um produto com valor tão alto, de R$ 800 mil a R$ 1 milhão? Eles 

têm essa noção ou não? 

 - Não, os colaboradores na maioria não têm a noção até porque a gente 

entende que como é uma inovação, muitas vezes é um desafio e isso pode 

causar um certo... Não vou dizer, um certo frenesi que não é necessário, não é 

oportuno,  a empresa assume isso junto a direção, junto a seus parceiros.  

Mas isso não é levado para dentro da produção, para dentro da fábrica, porque 

acaba. Não tem relação com a missão, com a visão e acaba distorcendo e 

criando uma série de coisas que não é positiva. A empresa aposta no seu 
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produto conhece o produto, tem equipe qualificada e é isso que a gente 

mantém. 

 

M - Com relação à visão e missão, então eles tem esse conhecimento? Eles 

sabem qual é a visão? 

 - Eles sabem isso é divulgado no manual de funcionários, na documentação, 

acesso ao site todos tem, a empresa divulga sua missão, mas ela não vincula 

isso ao risco. 

M - A empresa adotou algum tipo de resposta ao risco inovador para empresa? 

Algo que a empresa teve que usar como resposta o risco diferente, que outras 

empresas não utilizam algo novo no mercado? 

 - A empresa, o principal desafio dela é o tempo de produtividade, não é um 

período de produção. O fato da empresa, do produto dela agregar muitos 

fornecedores, ser um apenas cliente, mas ter inúmeros fornecedores, em torno 

de 600, até mil fornecedores para 1 único produto, 1 único caminhão. Isso nos 

permite uma diversificação no mercado. Então, a gente não concentra, não 

depende de todos os ovos em uma única cesta, com o perdão da minha 

palavra. A gente não depende de um único fornecedor, uma única fábrica, um 

monopólio.  

Isso nos permite barganhar prazo, nos permite buscar preço e também montar 

parcerias a partir do momento que eu não sou o maior percentual do 

faturamento do meu fornecedor. Logo ele se sente motivado a fazer parceria 

comigo porque eu para ele não represento risco. 

 

M- Ah entendo. 
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M - No caso para você, para o fornecedor você não representa o risco, mas 

para você ele é peça fundamental? 

 - Sim, porque ele assume o financiamento do produto junto comigo mesmo 

sem saber. Parte eu financio e parte ele está financiando, me dando prazo, 

logo todo mundo fica feliz. 

M - Alguma resposta ao risco adotada pela empresa se tornou uma 

oportunidade de negócio? Algo que vocês tiveram que fazer que acabou... 

 - Sim, o primeiro risco que a gente assumiu foi fornecer para Petrobras 

importar essa bomba, correr todo esse risco da questão do funcionamento 

simultâneo, enfim, para atender a um pedido inicial da Petrobras, foi nosso 

desafio. E isso com certeza repercutiu em todo universo de clientes e 

possibilidades que nós temos hoje porque migraram inclusive de um mercado 

que até então era bem mais restrito e hoje se reabriu um leque. 

M - Ok, muito obrigada.  

M- Por hoje é só. 

-Disponha. 
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II COLABORADOR 

Nome: Cássio  Romminger 

Cargo/Função: Diretor Administrativo - Tempo na função: 06 anos 

Formação Acadêmica: Administrador - Idade: 46 anos 

IDENTIFICAÇÃO DE INOVAÇÕES  

 M- 1-Quais foram as duas inovações que a empresa desenvolveu nos últimos 

05 anos que resultaram em aumento de competitividade da empresa? 

- Primeiro foram às bombas que nós começamos a importar. O Marcos já deve 

ter te dito. Nós começamos a importar as bombas americanas, porque 

nacionais não tinham os concorrentes trabalhavam com bombas nacionais e a 

gente começou a trabalhar com estas bombas importadas que hoje são 

conceituadas no mundo uma das melhores bombas de combate a incêndio do 

mundo. Desde dali a gente optou e todos os outros concorrente entravam só 

com as bombas nacionais e nós começamos com esta bombas que tem uma 

gama muito grande de variáveis e possibilidades de vazões  que no mercado 

não existia. 

M-  Estas bombas são de água ? 

 - Sim. De água e num segundo momento de espuma que veio para atender 

clientes específicos com a Petrobras. Estas também foram nos apresentadas 

em 2000 e só um ano e meio depois nós conseguimos fazer o primeiro projeto 

para Petrobras onde conseguimos colocar estas primeiras bombas desse 

fabricante alemão. Com um conceito totalmente diferenciado que era no Brasil , 

umas bombas com um conceito moderno que é diferente do conceito 

americano, pois o americano é todo eletrônico e cheio de sensores e o alemão 
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é um sistema mecânico que não dá problema de manutenção não tem sensor e  

este é o grande diferencial do sistema alemão para o americano. 

 

M - Mas você pode ter um caminhão com as duas bombas? 

-Pode. É porque esta bomba de espuma normalmente é para grandes 

unidades da Petrobras. 

Eles têm até modelos pequenos na Alemanha e todos os corpos bombeiros 

usam este misturador que é este sistema de espuma , na Alemanha usa este 

sistema menores nos caminhões , só que para nós inviabiliza todo o custo  

porque é um custo é bem elevado para unidades pequenas . Aqui nós temos 

um sistema que a gente faz que on the pab que chama que é uma cópia de um 

modelo alemão de 1970, uma coisa assim, que é um sistema bem simples que 

a gente usa para carros normais clientes normais que não tem um risco de uma 

Petrobras para os corpos de bombeiros públicos A gente usa este sistema, que 

funciona como qualquer outro sistema, só que este sistema não tem a precisão 

do atual alemão  que é hiper preciso. 

 

M- E com relação a processo você poderia me citar 02 inovações ? 

- O primeiro quando a gente começou a utilizar a tecnologia Bosch alemã 

também. Na época foi o pessoal da Peugeot PSA que nos trouxe uma foto de 

um carro e me dizendo quero um carro igual a esse. Perguntaram se nós 

fazíamos ?  

 

M- Mas é uma estrutura ? 
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- É uma estrutura de alumínio, Bosch Automation, parafusada que não leva 

solda. Eles me trouxeram uma foto e eles me perguntaram: vocês fazem igual?  

Ai que agente foi procurar quem fazia e ai nos descobrimos a Bosch. Essa sim 

é uma empresa parceira. Eles são nossos parceiros no negócio. 

M- Eles têm consciência desta parceria? 

- É eles sabem sim. Nós entramos no processo nós colocamos num caminhão 

eles só nos vendem o perfil se não fosse por nós eles até hoje não venderiam  

este perfil para construção de outras estruturas como a gente sabe que eles já 

venderam para outros.  Para produtos que eles estavam acostumados a vender 

isso ai que era para linha de montagem de fabrica linha, montagem de 

processo que eles vendiam e não para uma linha móvel para uma linha 

automotiva de unidades móveis. Depois é que eles foram descobrir isso já 

estava sendo usados na Alemanha eles mesmos aqui não sabiam. 

 

M- O que melhorou com estas estruturas? 

- Melhorou a velocidade, o barulho em fábrica, tempo de construção, agilidade 

no processo. 

Porque hoje quando a gente tem muito serviço estas estruturas já vêm prontas. 

Antigamente, primeiro nos compramos pronta. Aí depois nós começamos a 

montar aqui e agora a gente voltou a vir pronto porque o volume que a gente 

está hoje o fornecedor nos entrega pronta montada. Aí já inverteu de novo o 

processo. Claro quando a gente tem menos serviço ou uma estrutura 

especifica a gente faz elas aqui. Quando são lotes: a gente faz fora a Bosch 

nos dá pronta montada. 
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Isso reduziu o barulho, reduziu uma série assim, reduziu o tempo de 

construção, mas o custo é mais alto. Se tu for comparar do perfil do alumínio 

com o perfil do alumínio soldado ou perfil de aço carbono a que era a primeira 

parte “Tubo Metalom” que chama. Põe isso por preço ele é um pouco mais 

caro, só que ele fica bem mais caro com os acessórios todos, que dá a 

qualidade final do parafuso das fixações todas. Se tu fores comparar do perfil 

de alumínio o tubo industrial de alumínio de liga e o tubo BOSCH a diferença 

não é tão grande, mas o que agrega diferença de custo são os acessórios e 

equipamentos que são facilmente agregados a ele que os outros não tem. Mas 

isso dá toda a diferença, porque qualquer coisa que tu quiseres agregar depois 

é muito fácil de fazer. E a durabilidade, até para nos surpreende: a resistência.  

Porque a gente já pegou caminhões que o pessoal conseguiu capotar o 

caminhão, tivemos que trocar o tanque de aço e os perfil só tivemos que trocar 

duas ou três barrinhas e o restou não precisou trocar nada. Já o tanque não 

deu para consertar e o perfil foi só trocar duas ou três barras e estava ok.  

M- Ele é mais resistente? 

-É muito mais resistente. E o conjunto das chapas coladas com fita dupla face 

3M fica um conjunto muito bom para conseguir desmanchar .... Olha... É difícil. 

E depois, o que hoje nos faz diferente é o nosso processo de gerenciamento de 

fábrica que a gente implantou desde o início que começou com um Excel e 

hoje tem um sistema montado em cima do Access. Que é onde nos da um 

diferencial de custo onde à gente tem como avaliar cada parafuso, cada 

arruela, cada chapa que vai num caminhão. A gente tem um custo bem 

ajustadinho que nos dá uma margem. Às vezes isso é bom às vezes isso é 

ruim porque tu sabes quanto tu vai gastar sabes quanto tu gastaste. E às vezes 
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quando tu chegas numa concorrência tu já estas vendo com a experiência que 

tu sabes quando tu vais ganhar ou não ganhar. Tu tens um nível de 

gerenciamento de custo que eu não conheço empresa de médio porte que 

tenha isso aí. Claro se for comparar com um cara que faz cadernos... Ele tem 

uma facilidade. Hoje nos temos mais de 300 , 350 fornecedores ativos e  

cadastrados. 

M- E foram vocês que desenvolveram este sistema?  

- Ah rah. 

M- Por  não achar isso  no mercado? 

- Não. A gente achou mais com preços totalmente incompatíveis com a nossa 

realidade. 

M- E mesmo para o produto de vocês que é atípico ? 

- Até tem, adaptáveis, nada que se encaixe e mesmo estes adaptáveis o custo 

deles que nos pediram vou inviável para nosso tamanho. 

 

M- Então quanto à natureza produto e processo. Em produto seriam as bombas 

de água e de espuma. Entre elas qual que você consideram de maior risco? 

- A de espuma. Foi. Porque a gente vendeu 03 caminhões sem saber o que 

estava vendendo e sem saber se iria funcionar, confiando no que o alemão 

disso, no que a fábrica da Alemanha disse. E nos fomos comprovar depois de 

instalado, depois de um investimento de 50 mil euros em cada uma e foram 03 

né. 

M- Esta bomba funciona junto com o canhão? 

- Ela pode trabalhar junto com o canhão. Ah esse canhão foi uma inovação 

também. Porque a gente comprava um canhão importado americano com um 
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controle e um cabo, com 15 metros de cabo. Depois nós ficamos conversando 

aqui e ali e pensamos: para que este cabo? Vamos colocar um controle remoto 

até cem metros. Hoje os americanos já disponibilizam isso mais na época não 

disponibilizava. Tinha um joystick de cabo com 15 metros de cabo, podia andar 

apenas de 8 a 10 metros o caminhão. 

 Agora os americanos já têm wireless joystick, mas nos botamos antes deles, 

que eu saiba!  Eles não tinham em exposição. 

M- Quando foi isso você lembra? 

- Foi 2003 ou 2004 que iniciamos. Agora eles já têm porque nos compramos. 

 

M - Qual foi o colaborador da empresa que acompanhou de perto o processo 

de seleção e a aprovação de cada uma das inovações citadas? 

- Foi Marcos porque ele foi para EUA fazer as parcerias com a Waterouss 

depois com o pessoal da Petrobras. O caso da Bosch que nos fomos 

instigados pelo cliente a procurar o diferencial no caso pela PSA. 

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS UTILIZADOS PELA EMPRESA 

AMBIENTE INTERNO 

M- Como são feitos os controles de capital destinados a investimentos? 

- Na realidade desde que a gente assumiu a gente está só investindo, 

investindo e investindo. A gente tem uma vida bem modesta vamos dizer 

assim, pegamos uma empresa que estava devendo. Compramos uma empresa 

sem recurso sem capital, mas conhecendo o mercado e vislumbrando onde 

nos poderíamos chegar. Então a gente assumiu um risco bem forte bem 

violento nisso ai. Desde o início o nosso lucro é para o amanhã e sempre 

trabalhando para o amanhã sempre botando na frente, comprando 
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equipamentos fazendo outra fabrica gastando dinheiro para depois encher de 

trabalho. 

M- Vocês controlam estes custos destes investimentos? 

- Faz um controle muito pé no chão assim. O tipo de produto nos permite fazer 

um investimento grande mais não astronômico. Ou seja, eu não preciso 

comparar máquinas de milhões que é diferente de uma fábrica que tu vais 

montar. A gente vai investindo em pequenas coisas e o imobilizado que a gente 

precisa não são de valores grandes, mas são substanciais. A gente precisa de 

pequenas coisas de alguns equipamentos o mais é tecnologia, conhecimento e 

trabalho. 

 

M- Como é realizada a captação de recursos junto às instituições financeiras  

destinado a investimentos? Qual critério é utilizado? 

- Não são bancos específicos, agora que a gente está conseguindo trabalhar 

com alguns bancos mais de linha porque eles abriram um pouco mais este 

leque. Mais até mesmo as operações com a Petrobras que a gente fazia, que 

tinha a antecipação de receita, eram só feitas por bancos específicos e bancos 

pontuais que faziam este tipo de negócio não são bancos de praça  assim tipo: 

Banco Itaú , Banco do Brasil para citar nomes. Agora estes bancos até estão 

olhando mais para esta área, porque não olhavam para esta área. 

 

M- Eles não têm uma carteira especifica? 

- Não. Agora eles estão querendo montar alguma coisa. Mas a gente trabalha 

com bancos onde tem uma agencia única de negócios. 
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M- Qual o critério de escolha destes bancos de investimento é a taxa? 

- Não o mais é parceria mesmo. A taxa a gente tenta entre aspas cobrar do 

cliente, porque poucos disponibilizam isso para a gente. Então a concorrência 

entre eles não é muito grande a gente tem que entrar com quem entrar com a 

parceria o cara tem que ter uma confiança mutua na gente, também porque tu 

não tens grandes garantias para dar pro cara. Os primeiros negócios que a 

gente fazia eles nos monitoravam pagamento a pagamento, a gente usava o 

banco para fazer os pagamentos e eles queriam saber onde a gente estava 

gastando dinheiro era um “saco” para trabalhar. Tinha que estar prestando 

conta de tudo e tal. Hoje em dia não mudou um pouquinho. Mas os primeiros 

que a gente fez, ele agendava um valor substancial e deixava na conta 

disponível, só que ele queria ver onde tu irias gastar ele fazia o pagamento, ele 

é quem fazia a transferência. 

M- Ele é quem controlava o dinheiro que ele emprestava? 

- É isso. Os primeiros negócios foram bem complicadinhos de fazer, mas a 

gente se adaptou para nós, tu não tinhas a intenção de não usar o dinheiro 

para isso. Então não tinha problema tu irias usar por outro banco, mas iria 

pagar lá. Só que tu conseguias às vezes fazer o que a gente faz hoje, tu com 

um empréstimo acaba atendendo um ou dois fornecedores com aquele 

dinheiro. Naquela época não tinha como fazer isso tinha que atender somente 

aquele. 

 

M- A empresa acompanha diariamente os planos de ação com atividades 

ligadas aos processos monitorando datas de conclusão, custos e responsáveis 

pelas ações ?   
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- Tenho, mas não está implantado um sistema disso ai. Nós temos datas finais 

todo mundo sabe é divulgada a data final de entrega. A gente quer mudar este 

tipo de gerenciamento para ter mais na mão isso, porque hoje fica muito 

empírico a data final. Todo mundo sabe que dia 10 de Abril é a nossa “ dead 

line “ aquele carro, então todos envolvidos compras, administração, fábrica, 

gerencia sabem que aquele dia é último dia. Mesmo sabendo que na realidade 

não é o último dia, porque a gente ganha sempre dois ou três dias a mais, ou 

uma semana às vezes, tem uma segurança.  

E o pessoal quando vem receber jamais é pro último dia. E nesse último me 

pede algumas coisas para a gente fazer uma alteração, então à gente sempre 

consegue uns diazinhos a mais.  

Ou seja, o nosso “ dead line” nunca é a “dead line”, sempre tem uma semana. 

Às vezes corre-se o risco de ter que pagar uma multa, de ter que pagar alguma 

coisa, do cara chegar aqui e ser inflexível. Mas pelo trabalho pela abertura que 

a gente dá na empresa poucos vão dizer. Até hoje eu não me lembro alguém 

que chegou aqui e endureceu e que não quis conceder este prazo em função 

do que ele estava acostumado a receber, do tratamento que recebeu. Porque a 

gente faz tudo o que ele pede, então ele fica sem armas para dizer eu não vou 

te dar isto.  

M- Mas internamente os funcionários têm prazo e datas para cada tarefa? 

- Tem data e prazo, eles sabem e se tiver que fazer horas extras eles  vão  

fazer eles sabem que precisa fazer.  Eu introduzo muita liberdade assim, 

alguma falha tem, eu dou muita liberdade às vezes para eles. Atrasam, 

atrasam mais não é coisa assim de desleixo, atrasam porque depende de um 

do outro e o nosso problema maior são fatores externos. Se fosse fatores 
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internos teríamos o prazo hábil, mas tu depender de fatores externos que 

fogem do controle aí. Normalmente é isso. Se fosse aqui dentro estaria 

administrado, o problema é enquanto não bota o material aqui para dentro ou 

se bota fora do prazo especificado. Quando bota aqui dentro o pessoal 

consegue dar conta, se tiver que virar a noite o pessoal vira a noite e no outro 

dia está pronto. Sem problemas, os problemas são sempre os terceiros que 

podem atrasar e atrasam e bagunçam a vida da gente. 

 

M- A empresa dissemina a cultura do controle interno? Isso impede ou 

prejudica as iniciativas por parte dos funcionários?  

M- Estamos tentando implantar, existe esta cultua mais é muito amplo é muito 

vago assim. São feitos controles o pessoal sabe que é controlado, mas não 

tem a cultura direta da responsabilidade disso ai. 

 M- Isso impede ou prejudica as iniciativas por parte dos funcionários?  

M- Não isso ai não, o pessoal cria igual, burla ou faz sem controle mesmo e 

faz, eles fazem mesmo. 

 M- São feitas auditorias internas na empresa com que frequência? 

- O financeiro a gente faz uma auditoria ai. Eu ainda tenho uma mania de 

passar os olhos em todas as notas de entrada. Quando a menina termina o 

procedimento de entrada na contabilidade elas passam para mim aqui e eu 

passo os olhos em cada nota para ver o valor de cada uma para eu ter uma 

noção do que esta sendo. É difícil não passar uma nota por mim.  Para eu ter 

uma idéia de quanto estão comprando, tem muita compra muita entrada. O 

marcos não se envolve com isso, mas eu sim. 

M- Qual o item mais investigado?  
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- As notas de entrada, o que está entrando e a quanto está entrando. Os itens 

principais de um caminhão, um caminhão tem 700 itens, com 20 itens eu tenho 

85% do custo do caminhão.  

Se eu olho aqueles 20 itens a 25 itens e os valores estarem batendo tudo eu 

tenho 85% do custo, eu não faço o caminhão e já brigo com a Angelita com 

está informação, mas o custo eu sei.  

M- Então tens alguns itens que são mais investigados? 

- São 20 a 25 itens dependendo do caminhão que eu tenho 85%, 90% do custo 

do caminhão. A Angelita não concorda muito com isso, mais é a real com 20, 

25 itens eu tenho eu consigo. E ela fica louca quando eu acerto. 

M- São itens principais as peças especificas e fundamentais? 

- É, são as estruturas, bomba, tanque, tubulação, tipo de tubulação tipo de 

válvula são itens de custo individual muito caro. Uma bomba custa  R$ 20 mil , 

R$ 25 ou R$ 30 mil reais 

M- São os itens mais caros? 

- Então com esses 20 itens eu não erro, eu tenho 85%,90% do custo, eu não 

erro nisso, eu posso errar nas quantidades de parafuso,um parafuso mais meio 

parafuso menos, eu posso errar, mas quanto custa o parafuso um R$ 1,00  tá  

vou errar  R$1.000,00.  Mas quanto custa um caminhão básico R$ 200 mil, 300 

mil se eu tivesse falando de um caminhão de R$ 20mil. 

 

M- A empresa adota o cuidado com a segregação de funções para evitar o 

conflito de interesses? 

- Nós temos assim, nós estamos mudando. Quando a gente montou o sistema 

ficou assim o pessoal do almoxarifado entra com a quantidade, uma outra 
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pessoa faz o fiscal, uma outra pessoa  faz a entrada do boleto, e uma  quarta 

pessoa que paga, então tem uma segregação de função com uma segurança 

razoável no sistema. Ou seja, para alguém burlar o sistema tem ser duas 

pessoas no mínimo três, o cara não consegue, a mesma pessoa entra com a 

nota entrar o boleto e pagar não consegue. 

AVALIAÇÃO AO RISCO 

M- A empresa possui ferramentas que permitem o gerenciamento do ambiente 

interno, avaliação dos riscos, resposta ao risco? 

M- Você me falou que vocês têm um programa no Access que gerencia o 

ambiente interno a entrada da OS, entrada e saída de compras etc. Avaliação 

de risco do orçamento neste sistema tu consegue ver isso? 

- Consigo sim tudo, todo o custo do caminhão . 

M- Quanto à resposta ao risco no caso o que você poderia fazer este 

orçamento alto? 

- Eu disse que a resposta a risco eu tinha. Quando eu vou entrar na cotação eu 

sei se eu vou ou não ganhar dinheiro o risco é esse. Mesmo sabendo que eu 

estou apertado no orçamento à gente assume o risco às vezes pelo negócio. 

M- Então a resposta ao risco de vocês é aceitar o risco?  

- É. 

M- Por que vocês buscam uma alternativa? 

- Ou tu vais reduzir alguma coisa depois. A gente tenta mudar alguma coisa 

depois se ficou muito ruim o custo se ficou muito elevado. Porque eu penso 

que com relação à concorrência pelos valores praticado o pessoal não tem 

essa noção . 
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M- A empresa desenvolve ferramentas próprias ou utiliza as convencionais? 

- Sim o programa nos desenvolvemos já estamos a 7 a 8 anos. Ele tem um 

mini conceito um mini SAP, ele é todo integrado gerencial, fiscal, contábil é um 

controle integrado. Uma pessoa quando dá entrada no almoxarifado alimenta o 

fiscal alimenta o contábil junto também. 

 

M- Costumam-se medir o desempenho dos gerentes/supervisores operacionais 

no gerenciamento dos riscos inerentes as suas atividades? 

- Não tenho este programa hoje. Estamos querendo colocar, mas não temos 

como exigir isso ai ainda.  Não temos uma ferramenta, tu sabes onde é a gente 

tenta trabalhar onde que é, mas tu não tens como medir : hora parada, 

retrabalho nos caminhões. 

Para implantar a gente terá que colocar mais um nível hierárquico em pouco 

tempo ai, uma pessoa a nível gerencial de fábrica. Hoje, eu tenho um 

supervisor fazendo às vezes de gerente, só que não com a visão de gente, 

mas com a visão de supervisor. Isso fica um vácuo muito grande entre a minha 

presença na fábrica e ele a nível que seria gerencial, mas que não tem um 

perfil gerencial. Ele é um supervisor e não um gerente, que esta fazendo às 

vezes de gerente. Quando um gerente faz o nível de supervisor é uma coisa, 

só que ele como supervisor está fazendo às vezes de gerente. Só que isso 

sem ter a visão global, a uma visão macro, de todos, de toda a gerencia de 

pessoal, de implementações, de programação de produção etc. Ele esta longe 

de ter esta visão global que um cargo a nível gerencial deveria ter. Então eu 

estou com um vácuo muito grande. Nesse entremeio ai, que a gente achou que 

eu pudesse dar esta posição e ele assumiria. Só que ele não tem cabeça.  
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M- Essa pessoa não ter condições de ter uma acessão? 

- E ele vai acabar indo para outra função, porque ele tem os prós e os contra 

dele, ele é muito bom em algumas coisas que ele faz.  Só que não tem essa 

cabeça de gerenciar, ele ótima pessoa, criatividade nota 10 para fazer as 

coisas, controle de qualidade, ele é chato exigente, minucioso, criativo para 

inventar e fazer cursos por ai fora.   

 Mas a nível gerencial de enxergar de planejar como um todo ele não vai ter 

isso nem fazendo outra faculdade. E eu vou ter que colocar uma pessoa de 

fora, ou criar algum aqui.  Esta semana admiti um estagiário de engenharia 

para a outra fábrica, nesta fabrica 02 que a gente esta montando, já notei que 

ali em pouco tempo vai ter um nível gerencial que poderá vir para cá. Que tem 

essa visão macro, de olhar não parafuso torto, mas como esta colocando o 

parafuso se pode ser parafuso, se o cara esta usando EPI que tenha a visão 

macro de gerencia de negócio. Ele (supervisor) não está muito preocupado se 

a chapinha  vai ser colocada assim ou assim, desde que esteja colocado bem 

feito,  tudo ali, reto bonito tudo,com qualidade tá bom. O outro (estagiário): se o 

pessoal está usando EPI se o pessoal vai ter tempo suficiente se vai chegar o 

material (estagiário), já pegou logo a visão como  nível supervisor a  nível 

gerencial e não a nível supervisor  a supervisor. 

Eu vou ter colocar alguém ali, ou migrar, ou contratar um terceiro ou alguém de 

fora para suprir isso ai. Essa é nossa maior lacuna hoje.  

Alguém que se enquadre num perfil de gerente industrial. O meu problema hoje 

está sendo isso ai. Os conflitos que a gente tem está entre os níveis gerenciais 

e entre o pessoal da Tácia, tu já conhece a Tácia, que faz a parte de compras, 
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a Tácia  em algumas coisas ela tem a visão maior do que ele, só que ele esta a 

nível gerencial superior a ela, porque ela tem uma visão mais macro do que 

ele. 

M- A empresa possui indicadores de riscos bem definidos e implementados 

para identificar o risco aceitável para investimentos? 

- É muito feeling, o Marcos e eu temos feeling muito bom.  A gente calcula põe 

na ponta do lápis.  Vai depender, o que a gente diz cada negócio é um negócio. 

Cada projeto, cada um a gente analisa de duas ou três formas ou como ganho 

de mercado, ou como ganho de mercado, ou ganho de conhecimento. Cada 

produto para nos é um produto diferente, cada caminhão é novo. Por que a 

gente não fez nenhum parecido ainda, diferentes cada um é diferente. 

RESPOSTA AO RISCO 

M- Qual o tipo de a resposta aos riscos a empresa utiliza: impeditiva ou de 

aceitação? 

- Aceitação.  

M- Nesse quadro entre evitar o risco reduzir, compartilhar e aceitar qual você 

citaria qual? 

- Aceitar e compartilhar alguma coisa com alguns parceiros ai que a gente tem 

de negócio alguns fornecedores e bancos. A gente compartilha alguma 

coisinha, mas mais pelo nosso lado.  Porque na realidade os parceiros não 

olham muito como compartilhar e ele olha como vai vender pra ti, se ele 

precisar ele vai te apertar. E não como um parceiro um parceiro mesmo assim 

até de baixo d’água.  

M- Ele não encara como uma parceria ?  
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- Não. Ele encara como um negócio.  Se ele se apertar ele muda as regras do 

jogo e te aperta e não quer nem saber.  O aperto normalmente acontece ai é o 

financeiro não é por outra coisa  ele não vai te sacanear.   Ao invés de esperar 

para receber ele vai querer receber antes do prazo combinado. 

M- Os objetivos, metas, missão e visão da empresa frente a eventos 

potenciais, a avaliação de risco e a resposta ao risco são amplamente 

divulgadas aos funcionários? 

- Não eles não têm, eu acredito que eles não têm. Pouquíssimos dos 

funcionários têm a noção real do risco que a gente corre quando a gente assina 

um contrato. Eles não têm ideia do representa isso para ele, para a empresa de 

não cumprir um contrato ou de entregar mal feito um produto ou de não 

entregar no prazo. Muito poucos têm essa noção. 

M- Isso com relação ao risco  

- O risco.  O risco de entrega até no conceito de qualidade, se eles fizerem com 

menos qualidade, muitos deles não tem essa consciência, se eles não 

apertarem  tão bem o risco que a gente  pode está correndo. 

M- Com relação à missão e a visão da empresa? 

- A gente recebe um manual e tal. O básico eles recebem. Mais muito poucos 

têm isso na consciência o que representa realmente este risco. Ou mesmo no 

caso, quando a gente monta as bombas no caminhão assim que vão dar uma 

pressão de 12 kg a 15 kg, 20 kg e  elas chegam na Petrobras elas recebem 

uma pressão de  rede lá de 14 kg 15 kg . Se ele não apertou bem o parafuso, 

se ele não torceu bem uma rosca, se ele não colocou bem colocado um 

suporte, a pressão que vai trabalhar isso é grande e poucos têm essa 

consciência que se não fizer isso bem feito pode inclusive matar uma pessoa. 
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Se for mal feito. Graças a Deus nunca isso nunca aconteceu. Já aconteceu de 

quebrar um equipamento que não deveria ter quebrado e machucou uma 

pessoa aqui. Aqui já arrebentou mangueira em teste, estas coisas assim, 

pessoal leva tombo aqui em teste. Tudo é testado antes ficam horas:  3 hs ,4 

hs à 5 hs de teste o ideal seria de  2 a 3 dias de teste. Até pelo tipo de cultura 

deles, pelo grau de instrução, pela cultura que eles têm, se 10 ou 12 tiverem 

dos 60 é muito, poucos têm esta noção de risco. O resto está ali cumprindo o 

papel, tá recebendo por hora, o negócio dele é fazer isso ali, e não vai pensar 

no que pode acontecer no que não pode. 

 

M- Eles têm noção de quanto o trabalho dele agrega ao final do produto ? 

-Não. Ele até tem diferencial que a gente tem, que todo mundo diz de trabalhar 

aqui, ele vê o produto final que ele fez e ele se orgulha disso.  Isso ai a gente 

sabe. Que é um diferencial tu construir isso ai. Por isso os novatos quando 

entram aqui dizem: “Bah” eu estou construindo uma coisa, estou vendo uma 

coisa nascer, estou entregando uma coisa bonita ele quer os negócios bonitos. 

Este orgulho ele sente de produzir de fazer uma coisa diferenciada, que outro 

tu estar numa linha tu montar um parafuso é diferente. Se cara for fazer uma 

massa, produzir e colocar numa máquina for fazer um pão tu até pode fazer um 

pão bom, mas é diferente de tu fazer um caminhão.  Gera um status para ele. 

Como o caminhão e bem feito ele se sente bem, produzindo vendo que o 

negócio está bonito, bem feito e brilhoso bem acabado. Isso entre eles, a gente 

sabe o pessoal se orgulha em poder dizer: “Bah” eu faço um caminhão. E a 

gente tenta alimentar isso um pouquinho, esse orgulho de produzir um produto 

diferenciado e ter a mão dele ali na construção do caminhão. 
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M- A empresa adota ou adotou algum tipo de resposta ao risco inovadora para 

a empresa? 

- Diferente foi quando a gente foi procurar os bancos diferenciados, uma das 

saídas foi essa. Porque a gente estava tentando nos bancos normais e não 

conseguia, e ai a gente começou a buscar estes bancos específicos para 

negócios. E foi onde nos conseguimos dar um plus, porque senão nós não 

conseguiríamos levantar o capital de giro com os bancos normais, porque eles 

olham teu passado e não o teu futuro.  O banco olha o passado, se chegasse 

não tinha o faturamento. Tu faturou 1 milhão num ano inteiro e tinha um 

negócio de 3 milhões, como o banco iria te dar um capital de giro de 2x o teu 

faturamento de um ano inteiro, eles não entendiam isso.  À medida que formos 

crescendo e mesmo no meio do caminho isso também aconteceu . 

 

14- Alguma resposta ao risco adotada pela empresa se tornou uma 

oportunidade de negócios? 

- A gente espera está da à AES Sul (Distribuidora Gaúcha de Energia S/A ). 

Que a gente espera com este contrato de venda com parceira com a TOYOTA, 

que a gente fez agora novembro e dezembro, e a gente espera com isso 

correndo um risco de montar um negócio. Entre aspas, a gente teve uma idéia 

de vender abaixo do custo o contrato, mais como está se materializando hoje o 

preço de venda é menor que o custo. Ou seja, nós estamos fazendo uma conta 

por baixo que estamos perdendo R$ 3 mil em cada camionete, mas 

vislumbrando um negócio como um todo, vislumbrando os outros negócios 

outros projetos muito maiores que este ai. Que virão e em função deste 
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negócio já estão vindo. Porque tu entrou, tu abriu um mercado com um produto 

diferenciado, uma qualidade diferenciada, com um cliente muito arisco para 

pagar que só que preço não quer qualidade. E nós conseguimos fazer um 

preço concorrente e entregar nossa qualidade, ele não queria pagar para ver, 

ele não pagou e a gente pagou para ver. 

M- Quando você apresenta algo com preço alto, porém com qualidade você 

acha que o cliente muda o conceito depois? 

- Ele muda, ele mudou. Tanto é que agora nos nossos negócios ele já está 

disposto.  Ele viu que ele me apertou tanto. A gente abriu jogo aberto. Ele se 

acostuma com a qualidade, ai depois. Só que ele não queria pagar por isso. A 

gente teve que fazer um preço que os concorrentes fazendo, preço abaixo do 

nosso custo, porque a gente tem um custo diferenciado. Só que essa diferença 

vai valer a pena para ele. Antes de nós entregarmos ele já tinha notado. Agora 

que nós entregamos os carros lá isto está se comprovando, com o passar do 

tempo este custo que ele se negava não queria pagar a mais, é melhor ele 

pagar um pouco a mais e ter uma estrutura melhor, do que já estar com o carro 

quebrado numa questão de meio ano de uso. 

M- Então como resposta ao risco vocês assumem o risco de um custo elevado 

de assumir um prejuízo de certa forma vislumbrando outra oportunidade de 

negócio.  

- Com certeza. 
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III COLABORADOR 

Nome: Marcos Romminger 

Cargo/Função: Diretor de Vendas Corporativas e Exportação 

Tempo na função: 12 anos 

Formação Acadêmica:Engenharia - Idade: 41 anos 

M- Qual o seu nome ?  

-Marcos Romminger 

M - Qual sua função na empresa?  

- Diretor de vendas corporativas e exportação. 

M - Formação acadêmica? 

 - Engenheiro mecânico, engenheiro civil, pós em marketing e nos EUA eu 

fiz pós em marketing também. 

M - Idade? 

- 41. 

M- Tempo de empresa ? Desde o início. 

IDENTIFICAÇÃO DE INOVAÇÕES 

M - Com relação à identificação de inovações. Quais foram as 2 inovações 

que a empresa desenvolveu nos últimos 5 anos que resultaram em aumento de 

competitividade para a empresa? Você  poderia citar uma inovação em produto 

e uma inovação em processos. 

 - Na verdade foi um pouquinho mais que 5 anos, em produto foram 3 

principalmente. 

A 1ª foi a utilização de estruturas de alumínio montada, aparafusadas da 

BOSCH, que são usadas na Alemanha também e na Europa, e a gente 

começou a usar isso também no Brasil, até então ninguém utilizava isso no 
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Brasil, foi uma época de inovação a nível nacional e não a nível mundial. Mas 

no nosso mercado foi uma opção bastante grande. 

Outra inovação foi à utilização também de bombas dosadoras de espuma 

também de uma empresa alemã, que a gente começou a usar em caminhões 

da Petrobras, principalmente porque foi uma inovação muito grande em termos 

de precisão da dosagem do caminhão, para ter uma dosagem perfeita que é o 

que a Petrobras esperava do caminhão deles. E outro ponto importante 

também é que se relaciona a 2, 3 fornecedores que são os fornecedores dos 

principais insumos outros que vão nos caminhões, que são as bombas de 

incêndio que vem dos EUA, os carretéis de recolhimento automático que 

também vem dos EUA. E os canhões monitores que a gente utiliza em cima 

dos caminhões a controle remoto também dos EUA.  

O que acontece com isso? A gente conseguiu estabelecer um padrão 

internacional de qualidade de tratamento que até então não existia no Brasil. 

Existiam empresas que montavam caminhões, mas numa manufatura local de 

peças.  

Eu sempre imaginei fazer uma totalmente artesanal, eu imaginei sendo 

montado tipo um Mc Donald´s, parte de peças vindas com certificação 

garantida de fornecedores extremamente capacitados, de longevidade no 

mercado, que me dessem o produto pronto, com essa garantia já (intrínseca) e 

a gente pudesse montar esse caminhão no menor tempo possível. Ao invés de 

ficar manufaturando peças sem uma estrutura fabril compatível com essa 

garantia de qualidade e sem ter que investir grande quantidade de dinheiro 

para montar essa unidade fabril.  
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Então, buscar isso pronto de quem melhor vende em termos de qualidade e 

transformar esse custo supostamente maior dessa aquisição em tempo de 

manufatura.  

Então por exemplo a gente conseguiu reduzir, o caminhão era fabricado aqui 

em 210 dias, hoje a gente consegue fazer um caminhão em 90 dias. 

 

M - Isso modificou, foi uma inovação no processo de montagem do 

caminhão? 

 - Eu acho que se soma os produtos que resultou num grande processo. 

Essa melhoria de produtos ela fez com que um processo baixasse 

violentamente o “time” de produção que, e ainda ganhou qualidade. Porque 

esses produtos de caminhão de bombeiro não estão disponíveis no mercado 

para você comprar, vários deles. Por exemplo. Você não consegue comprar no 

mercado uma bomba de caminhão de bombeiro em loja, você consegue 

comprar uma bomba estacionaria para botar em hidrante, prédios, mas uma 

bomba veicular você não consegue comprar.  

Ou você fabrica ou importa, para fabricar tem que ter demanda e o mercado 

não tinha essa demanda. Então ou você fabrica com má qualidade para 

conseguir alguém que te forneça em baixa demanda, ou importa. A gente então 

escolheu importar e elevar o nível de qualidade do produto e tentar vender 

esse produto para quem realmente enxerga essa qualidade e está disponível a 

pagar por ela. Porque não adianta você elevar tudo isso e vender barato para o 

mercado, entende? 
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M - Entendo, com relação ao controle remoto, como funciona? É uma 

inovação no sentido de, existia outro no mercado? 

 - No Brasil não. 

 

M - Então é inovação em produto. 

 - Sim é Inovação em produto. Busquei isso aonde? Informação em feira nos 

EUA. 

 

M - Quanto a natureza e grau de novidade, ele foi de alguns foram em 

produtos e acabaram resultando em processos, o grau de novidade foi alto, foi 

radical porque não existia no país, não chegou a ser incremental porque 

incremental é quando você tem pequenas modificações.  

 - Isso. 

M - Quais foram às vantagens competitivas dessas inovações? 

 - A 1ª delas que a gente conseguiu ganhar uma concorrência na Petrobras 

por essa novidade. E abrimos um mercado dentro da Petrobras que há 10 anos 

a gente vende por causa disso e continuamos vendendo. Hoje temos 2 

caminhões sendo feitos com essa tecnologia já melhorada e com mais  

pequenos detalhes, mas com esse pulo tecnológico digamos assim.  

Porque até então caminhão não era feito assim com esse grau de precisão 

como a Petrobras exige. Por que isso foi gerado? Porque durante 20 e tantos 

anos uma empresa que sempre fabricou os mesmos caminhões para a 

Petrobras dessa forma artesanal. E eu enxergava que tinha que ter um pulo 

tecnológico nisso, assim como tem em todos os setores, não estava criando 

nesse setor. O que é esse pulo tecnológico? Primeiro foi a precisão de 
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produtos, que você só consegue isso atualmente nesse segmento, buscando 

isso em (empregos) internacionais, então tinha que buscar lá e isso tem um 

preço, sim, tem um preço, mas também vem com uma qualidade 

extremamente confiável. E o risco de não dar certo? 

 

M - O risco dessa inovação. 

 - Eu baixei ele por quê? Porque eu consegui ter certificado já testado no 

exterior. Então como eu sabia que já funcionava lá. Agora o meu risco foi só de 

processo aqui, daí para isso eu me assessorei com eles, não foi só na 

montagem.  

Porque se você pega, por exemplo, uma bomba, caminhão de refinaria 

desse feito de chassi, o coração dele, bomba de água e essa bomba dosadora 

de espuma, que numa linguagem simples é esse sabão que tem que cobrir um 

tancão gigantesco daquele de óleo, de gasolina pegando fogo. Aqueles 

tancões que a gente vê nas refinarias, chega a ter 60, 70 milhões de litros de 

combustível, quer seja gasolina, diesel, álcool, o que for. Nesses tanques 

especialmente em dia de chuva que dá raio, eles correm risco sim de ter uma 

faísca e pegar fogo.  

Eles possuem sistema de proteção fixo de chama, mas dependendo do grau 

da explosão, do raio, daí pega fogo. Se esse fogo não for controlado, esse fogo 

vira uma tragédia porque pode explodir.  

Então, para cobrir essa área desse tanque com espuma, o que é essa 

espuma? Nada mais é que um sabão que impede que o oxigênio alimente a 

chama. Ele é praticamente um sabão que a gente usa em casa. O que é o 

fogo? É um triangulo de comburente, combustível e oxigênio. Se tu tirar o 
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oxigênio na mistura, você apagou o incêndio. Como se tira oxigênio da mistura 

num tanque desse tamanho? Gerando uma camada de espuma lá em cima 

que na verdade é um composto de AFFF, (aquals fill form foun). Um filme 

colocado em cima da camada de água, um filme de sabão de água, um 

saponáceo que impede que o oxigênio entre. 

 

M - E essa bomba importada que vocês trouxeram para inovar o produto é 

única? Só vocês tem e que fornece na exigência da Petrobras ? 

 - Isso, por que essa bomba foi tão boa? Porque o sabão tem uma dosagem 

de 3 ou 6% dependendo do tipo de combustível que é. E existem cálculos que 

você tem que cumprir toda a abertura de filme em cima do tanque em 

determinados minutos em função da quantidade de LGE, que é líquido gerador 

dessa espuma. Então você tem minutos para fazer esse filme dosado a 3% ou 

6%. Se essa dosagem sair errada, você não faz o filme em cima. 

 

M - E essa é a existencial da bomba, ela consegue fazer a dosagem certa. 

 - É, porque ela foi bolada na Alemanha principalmente para fazer a 

dosagem de inicialmente de indústria química e pela perfeição do (dosante), 

uma perfeição extremamente perfeita, uma perfeição de mais 10%, mais 15% 

de tolerância deixou de ser perfeição.  

Então se tinha que ser 3%, era 3%, se é 6% é 6%, não é 7%, 8,5%, 15%, 

18%, 20%. E essas bombas eles conseguiram chegar nessa perfeição. Outro 

detalhe é que os alemães conseguiram bolar foi o sistema volumétrico que 

depende da pressão que está passando por dentro da bomba.  
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Então, você tem essa dosagem perfeita de entre 2 e 3 kg por cm² de 

pressão até 20 e poucos kg de pressão. Então, isso traz um outro ganho que 

você não depende mais da habilidade do operador do caminhão para ficar 

dosando essa espuma, a máquina faz isso, automaticamente por sistema 

eletrônico, sistema mecânico. Outra unidade que a Petrobras tinha, por 

exemplo, era uma equipe de bombeiros, daqui a pouco o caminhão estava tão 

complexo, com tantas regulagens entre pressão e vazão, linhas, número de 

mangueiras, que o bombeiro tinha que virar um “expert”, ele tinha que ser 

praticamente um piloto de avião, um treinamento tão eficaz para conseguir 

controlar aquele caminhão. Como você não conseguia dar esse treinamento 

para 10, 15 bombeiros, você acabava pegando no máximo 2 caras que 

conheciam a viatura à esse nível de operação. 

Se esse cara tivesse em casa no noturno na hora do incêndio? Toda uma 

estratégia criada está deficitária porque você tem que ir correndo chamar o 

cara. Esse nível de bomba simplesmente você engata a mangueira no 

caminhão, abre uma válvula e sai dosando a espuma. Inclusive operadores da 

Petrobras que não são bombeiros podem fazer isso, entendeu, independente 

de conhecimento do que está acontecendo ali. Então, isso foi uma inovação 

tecnológica que a Petrobras gostou muito e não se importou de pagar um 

pouco mais por isso e não se importa de pagar até hoje um pouco mais por 

isso.  

Por que? Por exemplo graças a Deus eu não sei se Deus ou não Deus, nós 

entregamos 03 caminhões deles em março e em julho aconteceu um grande 

incêndio numa refinaria que tinha esses caminhões e um desses caminhões foi 
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nesse tanque e em 20 minutos apagou esse incêndio, só foi 1 caminhão 

necessário. 

Inclusive o gerente foi chamado na diretoria e perguntaram para ele. Puxa a 

gente disponibiliza 3 viaturas e por que você levou só uma? Porque foi 

suficiente uma só, eu apaguei o incêndio com uma só, as outras duas estavam 

disponível para outra emergência. 

M - E isso foi possível porque a tecnologia é suficiente? 

 - Foi embarcada essa tecnologia que funcionou. Essa tecnologia foi somada 

a também tecnologia das bombas de água dos EUA que nós importamos. 

Então, foi o somatório de um quebra cabeças bem montado. 

 

M - E esse controle remoto, a viatura chega a ir sozinha? Tem alguma 

viatura de vocês que consegue ir até.. 

 - Até o momento isso pode ser feito, mas não se tem ganho com isso, de 

movimentar a viatura sozinha. O ganho que você tem de um controle remoto 

dentro da distância, é que você está no local de incêndio, tem que parar a 

viatura numa determinada distância e geralmente isso se chama o incêndio de 

área quente, o nome já diz tudo, lá está quente. O que acontece com as 

pessoas? A vida humana fica exposta a esse risco e se alguma tragédia 

acontecer e tiverem homens, bombeiros próximos, eles estão em risco. O que 

você faz com controle remoto e um caminhão que funciona sozinho nessa 

questão de dosagem de espuma? Você consegue criar um cenário de 

operação, um triângulo, você tem um incêndio lá, você posiciona a viatura lá a 

essa distância segura, e você consegue se posicionar aqui. 
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M - Você não aciona o caminhão, você aciona o equipamento. 

 - O equipamento, só o controle. Como você está acionando o caminhão 

daqui você consegue direcionar a angulação positiva de longe, inclusive para 

trocar o jato é em cima de tanque e isso você não consegue do lado do 

caminhão quando você está a 50, 60 metros, os jatos saem e a tua visão 

dispersa. 

M - E você de outro ângulo consegue observar? 

 - Consegue fácil, o tanque assim pegando fogo, o caminhão aqui e você 

aqui com controle remoto, você consegue fazer o jato cair aqui dentro, porque 

você tem um cenário.  

Você tem que correr aqui atrás com a mão, subir lá e ficar olhando aonde 

isso vai cair, visto de cima o caminhão tá aqui, o tanque tá aqui, até você 

acertar isso aqui dentro, o quanto você já não gastou mirando para lá, para cá, 

mais para cá, mais para lá e fica o controle empírico, porque está todo mundo 

nervoso.  

Então sobe a pressão, diminui a pressão e nesse tempo você já perdeu no 

mínimo 5 minutos de espuma que poderia estar dentro do tanque. 

M - E não é essa tecnologia possível, é como se fosse um joystick. 

 - É, depois eu te mostro um. 

M - Qual foi à pessoa que acompanhou de perto os processos e seleção de 

aprovação de cada uma dessas inovações que foram citadas? A 1ª foi a da 

bomba d’ água . 

 - Da Waterous  dos EUA. 

M – Quais foram as outras ? 

 - Bomba de espuma e o wireless joystick. 
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M - A 3ª ? 

 - Foi o emprego das estruturas de alumínio que acompanharam conosco 

essa inovação porque como eles eram vendedores desse produto, eles já 

tinham a certeza desse sucesso e nós não, para mim era uma novidade. Mas 

como é que se chegou nisso?  

 

M - Isso eu pergunto para você depois de narrar toda história livremente. O 

que eu queria saber mais precisamente é quem foi à pessoa que descobriu 

isso. Quem foi o colaborador no caso que acompanhou todo esse processo? 

No caso vocês compraram a tecnologia, vocês compraram as bombas, os 

insumos para desenvolver o produto aqui. 

 - A Angelita foi um dos colaboradores, a Angelita foi lá viu todo esse 

processo se desenvolvendo. 

 

M - Ela acompanhou o processo. E quem foi buscar esse processo lá fora? 

 - Eu e meu irmão. 

M - A pessoa mais diretamente que ficou mais em função disso, a pessoa 

mais integrada a todo processo de seleção, aprovação de cada uma dessas 

inovações, a testagem disso daí ver se realmente iria funcionar. 

 - Nós 2, não dá para....Marcos e Cássio 

M - Não dá para distinguir, os 2 tiveram envolvidos diretamente. 

 - Sem, sem objetivo só em (venda) assim. 

M - A parte da Angelita seria com relação a... 

 - Fazer tudo isso acontecer sem saber de nada. 

 



160 

 

M - Ela não acompanhou assim digamos toda hora, ela só viu o crescer, ela 

acompanhou o crescer. 

 - Isso. 

M - Mas a pessoa que realmente desenvolveu o processo, vocês 2 que são 

diretamente engenheiros enfim. 

 - Isso, não sei se a resposta era isso.  

Ela (Angelita) viu de fora, não sei nem o que está acontecendo, eu sei que 

esse maluco está trazendo uma bomba não sei de que jeito dos EUA, está 

pagando uma fortuna por uma bomba que não sei o que tem vem da 

Alemanha, está pagando um preço de um carro por um pedaço de cano a 

controle remoto que acompanha um monitor e diz ele que vai funcionar. Eu 

acho loucura ,mas que é funcionar vai. 

M - E essas estruturas metálicas elas auxiliaram? São inovações enquanto a 

leveza do caminhão. 

 - Leveza, rapidez de montagem. 

M – Em que melhorou em processo ? 

 - Em processo. 

 

M - E os outros 2 mais diretamente em produto mais  como você falou que 

acaba melhorando o processo também. 

 - É, foi assim até te respondendo essas perguntas e olhando para trás eu 

vejo o quanto foi  inovação isso. Não tinha pensado deste jeito. 

Porque eu e meu irmão nós somos originários de uma outra empresa que 

montava caminhões , meu pai era sócio lá. 
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E o que acontece. Essa empresa foi líder no mercado durante vários anos 

por ter sido a única, só ela que fazia caminhões de bombeiros no Brasil. 

Só ela e muito pesado, eu posso dizer que 95% dos Caminhões  do Brasil 

era ela que fazia. Então o que acontece? E com um dono que detinha 54% do 

capital dessa empresa e é responsável pelas vendas. Olhando para trás o que 

isso gera na pessoa? Gerou uma autoconfiança inabalável.  

M – Porque ela era líder no mercado. 

 - E não tinha concorrência. Daí bota outros temperos como ego, alguma 

coisa assim e eu já desde mais novo eu era muito interessado no processo 

sempre gostei muito de processo.  

Na época da faculdade eu tinha uma tarde livre, eu ia no Mc Donald´s comer 

um sanduíche e ficar olhando como é que funcionava como as pessoas 

entendiam aquilo dar tão certo, tão bacana, tão limpo, tão organizado. Por que 

aquilo chamava SLV, qualidade de serviço, limpeza e um justo valor. Então e 

essa empresa no meu ponto de vista tinha estagnado tecnologia.  

Quando você olhava para o caminhão europeu ele já estava kilometros à 

frente, você olhava para um caminhão americano a gente como jovem ali 

babava naquilo em filmes e tal.  

Eu me perguntava, por que no Brasil não entra? Porque a nossa família que 

faz e faz parte da fábrica e esbarrava na cabeça desse diretor, todo mundo 

comia na minha mão. E nessa época eu estava fazendo faculdade de 

engenharia em Porto Alegre e meu pai era o diretor financeiro da empresa.  

Eu começava a pressionar meu pai, pai, por que você não faz isso, isso e 

aquilo porque tu não muda?  
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Porque o sócio todo mundo come na mão dele. Mas isso não existe no 

mercado nenhum do mundo. Nem o Bill Gates pensa isso, ninguém pode 

pensar isso, isso não existe. Isso pode ser uma fotografia momentânea hoje, 

mas mês que vem não é mais, ano que vem não é mais.  

Foi, foi até que um dia, principalmente por essa separação de ideias 

aconteceu, desfez a sociedade. A nossa sorte foi que essa empresa continuou 

fazendo da mesma maneira, o que permitiu que a gente fizesse diferente.  

Então, isso que nos levou a lacuna dessa permissão mercadológica que eles 

não deixaram de fazer diferente. Porque se tivesse no 2º momento feito igual, 

eu não teria renovação nenhuma, porque é tudo igual de novo.  

 

M - Você falou numa renovação de processo em produto. Você teria outra 

inovação em processo além das estruturas metálicas? 

 - Na realidade em processo. Na verdade são várias pequenas pontuais 

porque assim... 

 

M - De baixo risco, são os incrementais e não radicais. 

 - Não radicais. O que acontece? Quando você olha são mais de 300 

fornecedores ativos para fazer um caminhão de bombeiro. A Angelita pode 

dizer com certeza isso.  

Quando ela  pega uma  OS (ordem de serviço) de uma Petrobras por 

exemplo, vou pedir para ela  ver isso para ti. Vai poder  somar lá quantas notas 

fiscais de entrada você tem, tem mais de 100. 

 M - Porque são muitos componentes para gerar um caminhão. 
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 - Eu acho que ela te daria uma coisa como 5 mil itens, alguma coisa perto 

disso, desde parafuso, arruela, borracha, apara barro. O que a gente fez? Uma 

vez a gente uma vez eu disse para Angelita, e ela é uma menina muito 

inteligente, ela capta as coisas. Eu disse para Angelita, a frase foi à seguinte, 

tudo tem a mesma importância, desde um caminhão como um parafuso.  

Como eu tive a visão de engenharia de processos, ela teve a de 

controladoria. Então se conseguiu controlar 100% dos insumos que vai num 

caminhão. E aí junto com a experiência do meu irmão. 

M - Um controle de estoque. 

 - De estoque de insumos que vão para dentro do caminhão. E como meu 

irmão havia trabalhado durante anos nessa empresa antes. Ele tinha a 

radiografia do que ele também achava que não dava certo. Porque é fácil tu 

enxergar os erros, os acertos.., você entrar numa empresa e administrar o 

negócio dos outros é a coisa mais fácil que tem.  

Só que ele estava lá e via uma série de inovações que poderiam ser feitas, 

que ele sugeria elas e não era ouvido. E aqui gente conseguiu fazer isso.  

Por exemplo: a ligação dos canos era feitas por um pedaço de cano de 

borracha cortada com tesoura ou faca e duas abraçadeiras que eram 

colocadas lá. Nos EUA isso é tudo conectado com uma junta que chama 

(Alvenus) que é uma peça que você junta e  conecta os 02 canos e está pronto.  

Eles sempre olharam para o custo dos insumos e eu sempre me preocupei 

com impacto no processo, o que não tem nada mais caro do que gente, gente 

trabalhando, ganhando férias, 13º, gente faltando, gente com dor de barriga, 

gente com filho no colégio, gente com sogra no hospital.  
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Então, se você ganha o processo, você acaba compensando esse custo das 

pessoas. Como naquela época ainda nós estávamos entrando no mercado 

com nossa empresa e não tínhamos uma garantia de venda anual, como 

estávamos entrando, nós não tínhamos nem produto, nem processo, nem 

gente especializada a nível de fábrica digamos assim.  

Nós tínhamos uma idéia e coragem e vontade de fazer.  

Você pode olhando isso daqui, a empresa começou assim (fotos). Então, 

nós tínhamos que ir agregando nesses caminhões constantes novas inovações 

que gerassem um processo mais rápido sem custo para gente.  

E que essa peça custasse R$ 100,00, R$ 150,00 a mais, eu achava barato, 

porque eu enxergava que nem o Mc Donald´s, se está pronto não existe nada 

mais barato que isso do que deixar 1 cara ou 2 caras duas ou três horas 

montando uma peça que pode ser montada em 10 min. E isso, esse raciocínio 

a gente tenta explodir para todas as partes do caminhão.  

Porque eu conheci na verdade, quem me abriu muito a cabeça também foi 

um americano, um consultor de empresa  dos EUA como lá existe mais de 100 

fábricas de caminhões  de bombeiro, no Brasil existia 2 ou 3...  

Uma vez uma oportunidade numa feira eu conversando com ele e tal e de 

certa forma ele gostou de mim e me disse que "eu vou te ajudar guri". Depois 

que terminar essa feira a gente vai no bar tomar um café e eu vou te fazer 

umas perguntas.  

Ele era bacana, ele era um senhor de uns 150 kg, todo esquisitão assim. Eu 

pensei comigo, o que esse gordão vai me falar de tão especial? Daí fomos lá 

tomar o café e ele disse que você está começando com uma fábrica de 

caminhões de bombeiro né,você já trabalha nela. 
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Vou te fazer umas perguntas.  

Primeira a mais importante de todas: tu fazes o caminhão com teu dinheiro 

ou com o dinheiro do cliente? Eu faço com meu dinheiro. Então você vai fazer 

poucos.  

Segunda pergunta, quanto tempo tu levas para fazer um caminhão? 200, 

210 dias.  

Você está morto em pouco tempo.  

Terceira pergunta, tu constrói o caminhão o tu monta o caminhão? Eu 

construo caminhão. Tu vais morrer antes desse ano aqui chegar.  

Tu tens uma fábrica ou tu tens uma montadora? Tenho uma fábrica. Tu 

estas ferrado. Tu consegue garantir a qualidade dos insumos que tu monta? 

Responda sinceramente. Não senhor.  

- Eu tenho pena de ti.  

Quando tu entregas seu caminhão e tiver que repor alguma peça você tem 

ela, você consegue fazer uma igual? Responda sinceramente. Não tenho 

certeza.  

- Se eu fosse tu nem abria.  

Aquilo foi um choque tão grande para mim de ver a realidade que eles já 

estavam da nossa. Mas uma realidade boa porque você realmente enxerga 

que está doente, mas que pode ter cura e não fica insistindo que você tem 

razão naquilo.  

Eu falei tudo bem, e agora?  

Ele você quer as respostas?  

Claro que eu quero.  
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Primeira coisa, tenta fazer o caminhão com dinheiro dos outros e não com o 

teu.  

Segunda coisa, você não pode montar um caminhão em 210 dias, tem que 

baixar esse tempo.  

Terceira coisa, você não tem que ser uma fábrica, tem que ser uma 

montadora, tem que agregar produtos prontos e entregar para o cliente.  

Você tem que garantir a qualidade que foi entregue, se você entregou um 

caminhão com uma sirene e ela estragou, tem que conseguir repor essa sirene.  

Outra pergunta... Você tem que conseguir garantir seu processo, quer queira 

quer não independente do tamanho tu vai ser uma montadora, assim como a 

GM é aqui, como a Ford é, só que é vocês vão montar caminhões de 

bombeiros, mas o raciocínio é o mesmo. Se você fizer isso, tu ainda é novo, tu 

tem chance, se tu não fizer isso, sinto muito. 

M - Por isso vocês voltaram mais a processos em tentar diminuir o tempo de 

fabricação, de montagem do produto final e aí você falou em termos de 

controle, que você acha uma inovação maior em cima de processo pelo 

controle feito em cima dos insumos, dos itens e isso fez com que agilizasse o 

processo esse controle, ele não veio atrapalhar, ele veio agilizar o processo. 

 - Sim. Ele contribuiu em 2 pontas muito importantes, primeiro informação 

técnica e segundo informação financeira.  

Porque quando você sai comprando peças, quando você ganha missão de 

fazer um caminhão desse tamanho com prazo que já não era mais de 210 dias, 

já tinha vindo para 150, hoje está em 120, dependendo do caminhão já é 90, 

tem gente que pede para fazer um caminhão em 75 dias.  
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Você só consegue gerenciar números, só gerencia informação. No que essa 

empresa interage com as pessoas? Colher informação ao custo que isso possa 

ser.  

Se você tem a relação dos materiais dados e quanto custou, você consegue 

ter um efetivo e preço final do caminhão entre custo e venda. E isso nos 

permitiu que tivesse a certeza do resultado da operação. Porque esses 

números distorçam muito, quando você fala 700 mil, 800 mil, R$ 1 milhão, 

intrinsecamente a pessoa compara esse valor. Poxa vida, R$ 1 milhão é 

dinheiro que não termina, talvez no meu bolso, no seu bolso, mas termina, 

ainda mais os Big Brother aí, quantos ganharam aquele R$ 1 milhão e estão 

sem nada.  

Então o montante do dinheiro não significa nada. Pode te dar um bom lucro 

ou um grande prejuízo. Quanto maior o número maior o risco envolvido se não 

gerenciar.  

Então esse controle desses insumos, primeiro : nos permite não ligar junta 

de borracha lá. Essa junta de borracha custa R$ 50,00 e você tinha aquela 

listagem na frente. Mas junta de borracha, vamos botar junta (alvenis) aí. Ah, 

mas ela custa R$ 130,00. Tudo bem, estou disposto a pagar R$ 80,00 a mais 

por ela porque eu sei o impacto que ela vai ter na produção, na qualidade, no 

gerenciamento e no rastreamento. Ok. 

 

M - Com isso consigo identificar itens e substituir o que antes passavam 

desapercebidos. 

 - Isso, porque fazia determinar, pela correria, vai correndo lá e compra uma 

caixa de parafuso, porque tem que terminar o caminhão amanhã. Vai correndo 
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em Porto Alegre e compra esse pedaço de borracha porque tem que terminar o 

caminhão amanhã. Sempre “vai correndo aqui, vai correndo lá”.  

 

M - Vocês não trabalhavam com estoque de peças, vocês iam fazendo na 

medida que surgia o caminhão, juntamente em função do capital de giro 

também. 

 - Exatamente. 

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE RISCO UTILIZADOS PELA 

EMPRESA 

AMBIENTE INTERNO 

M - Com relação ao controle de capital destinado a esses investimentos, 

como são feitos esses controles de capital? Vocês destinam um percentual, 

isso daqui a gente vai brincar, esse daqui vai investir ou tentar uma nova 

tecnologia. Como é feito o controle do capital destinado a investimentos e 

inovação tecnológica ? 

 - Hoje sim. 

M - Hoje vocês fazem um controle ? 

 - A gente acabou de fazer agora uma caminhonete juntamente com a 

Toyota de demonstração que ela vai percorrer o Brasil inteiro.  

Mas no começo, nós começamos como toda empresa brasileira,sem 

apadrinhamentos políticos, trabalhando, sofrendo, tentando a todo custo 

conseguir uma coisa que hoje de certa forma eu dou palestras já e me chamam 

para falar sobre isso, que é educação financeira. 

Que todo mundo recebe 4 tipos de educação na vida.  
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Primeira educação que tu recebeu que eu recebi veio do seu pai, mãe, avô, 

avó, que te ensinou a dizer com licença, muito obrigado, por favor, sim senhor, 

sim senhora.  

A segunda educação que eu recebi foi no colégio, aprendi português, 

matemática, história, geografia.  

Depois tu foi para terceira educação que foi a profissional, que tu escolheu 

um rumo na tua vida e todo mundo escolheu, quero este rumo,daí voltou para 

uma graduação, pós graduação, mestrado, doutorado ou não, o cara pode ter 

sido um torneiro mecânico, pintor, jardineiro. Mas ele escolheu uma profissão 

naquele ramo, o outro foi médico, dentista, engenheiro, o outro foi gestor, 

administrador. O médico pode ter dentro da profissão dele galgado degraus 

mais altos, feito doutorado, pós-doutorado, um é expert em coração, outro em 

joelho, um foi para área financeira e virou expert em marketing, em finanças, 

perfeito. Mas com a quarta educação que é a mais importante de tudo, 

ninguém recebe muito poucos em casa, ninguém recebe na escola e pouca 

gente procura e sabe que ela existe, que é a educação financeira, as pessoas 

não sabem lidar com dinheiro.  

Por mais que ganhem, só vê gente endividada, tu vê empresa endividada. 

Gerente de banco que lida com milhões e está endividado. Essa educação 

financeira é a chave de tudo. Até médico cardiologista endividado, que ganha 

R$ 20 mil, R$ 40 mil por mês, como um cara que ganha R$ 40 mil por mês 

pode viver em cheque especial, só viver de empréstimo?  

Ele não teve educação financeira, ele recebe e ele gasta dinheiro. Eles 

compram passivos em vez de comprar ativos. Desde que eu comprei essa 
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empresa aqui, eu na minha vida pessoal e na empresa não comprei nenhum 

passivo, o que significa isso?  

Eu nunca fui um peso para minha empresa, ela nunca teve que me 

sustentar, se tinha, eu tirava para comer, se não tinha eu comia menos. 

M - Então vocês destinavam por exemplo o lucro da empresa, o retorno que 

a empresa dá para investir nela ? 

 - Tudo, e ainda pedia emprestado, daí fazia uma coisa que chama DOP, 

você sabe o que é DOP? Dinheiro de outras pessoas. 

M - Com relação a essa captação de recursos, vocês usavam algumas  

instituições financeiras destinadas a investimentos. Qual critério que é usado? 

Vocês escolhiam como? Vocês visitavam um banco, vocês utilizam quais 

bancos ou tiveram algum tipo financiamento pelo BNDES, qual critério que é 

usado e como é feita a captação de recursos na empresa? 

 - Como ninguém tem e ninguém desenvolveu essa instrução financeira, não 

sabe ver isso quando se tem 20 e poucos anos. E quando uma empresa está 

nascendo é que nem uma vida, ela tem que percorrer um pedaço da vida para 

ter aprendizado, é que nem uma pessoa.  

Você não sabe tudo que você sabe hoje, você não sabia quando tinha  20 

anos ,18 anos. Então você teve que percorrer.  

E uma empresa passa por esse mesmo processo, ainda mais se ela é uma 

empresa que ela nasce pequena e não tem condições por exemplo de ir no 

mercado buscar alguém que já passou por isso tudo que possa vir te (atalhar) 

este caminhos. Se a empresa nasce um pouco mais estruturada, como várias 

empresas nascem hoje, ela vai no mercado e busca um ex diretor, um ex 
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presidente, um ex vice presidente de uma grande companhia que tem esse 

cenário já. Entendeu?  

Ele não passa por todas essas dores de barriga. Porque a outra empresa 

que ele estava já passou. Então ele trás essa bagagem com ele. Mas quanto 

custa esse cara? Você consegue contratar esse cara? Não consegue. Até 

porque ele já está em empresas muito maiores e nem quer passar por isso de 

novo. 

 

M - Ele já tem um know how. 

 - Justamente. Então como é que você aprende? Sofrendo, fazendo, rezando 

como se tudo dependesse de Deus, trabalhando como se tudo dependesse de 

você. Batendo em tudo quanto que é porta. 

 

M - Vocês possivelmente escolhem uma taxa. Possivelmente a mais 

vantajosa. Como vocês vão pegar um capital de giro no mercado atualmente? 

Qual a 1ª coisa que vocês fazem é escolher a instituição, ver a taxa, 

escolher basicamente em função da taxa, o custo por aquele dinheiro, pelo 

empréstimo.  

Não necessariamente... 

 - Quem é pequeno é escolhido, não escolhe. Você dá graças a Deus se o 

cara te emprestar.  

O que é taxa? Tu tens um (ROI), tu estas vendendo um caminhão por R$ 1 

milhão e tens uma expectativa de retorno de R$ 150 mil, daí um banco não te 

empresta a 3% ao mês, porque  tu és muito pequeno, tu não tens garantia, ele 

não tens apetite para aquela operação. Daí tu escuta um jargão invejável. 
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O outro tem a 2,9%, mas ele também não tem histórico, está focado para 

reformar... Não fez operação com a gente ainda, a garantia não é real, a 

garantia real que pode dar que é o patrimônio, ele não tem interesse porque 

não realiza curto prazo, tem mais um rol de desculpas que você nem imagina 

que poderia ouvir na vida...  

Tem bancos que se chamam de classe B que não são esses bancos do 

Brasil, Bradesco, Itaú, que são bancos de 2ª linha que tem apetite para esse 

tipo de mercado de negócio. Porque eles fazem essa conta assim. E como é o 

banqueiro que é o dono do banco, está no feeling dele se ele  acredita ,arrisca 

ou não. O Banco do Brasil chega lá e ele tem um sistema de computador e te 

dá ou não dá. Esses bancos de 2ª linha não. 

 

M – O Banco do Brasil tem perfil fechado, ou você se enquadra ou você está 

fora ? 

 - Empresa nenhuma se enquadra, só as grandes, as pequenas no máximo 

R$ 50 mil. O que eu faço com R$ 50 mil na empresa? Nada.  

E esses bancos de 2ª linha não, você chega lá e são bancos de negócios, 

você explica a operação, explica o cenário que você está contido, o gerente 

entende, o diretor entende e leva para o comitê do banqueiro.  

E o banqueiro também faz meia dúzia de perguntas. 

Primeira pergunta de todas que ele faz com a equipe dele, tu emprestaria 

teu dinheiro para ele? Eu emprestaria. 

Quem é ele?  De onde ele veio? Onde é que nós estamos entrando? Quem 

é esse cara?  
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Que no fundo, no fundo, no fundo qualquer operação vai ser rentável desde 

que se tenha segurança. Esse banqueiro enxerga isso: a oportunidade de 

rentabilidade. 

 

M - Você poderia citar o nome de um banco  utilizado por vocês? 

 - Banco Arbos, Banco Cruzeiro do Sul, Banco Votorantin, Banco CR2,Banco 

Prosper, Banco Daicoval. Uma série de bancos que nem agência tem, não tem 

caixa, não tem, são bancos de negócios. E esses bancos são voltados a 

estruturações para grandes empresas, por exemplo, para financiamento de 

fornecedores como a Vale do Rio Doce, uma Petrobras, como uma Votorantin.  

Então se vocês conseguem mostrar para esses bancos que você é sério, 

que você vai tomar e vai devolver. Porque uma operação com o banco de 

qualquer empréstimo, nada mais é do que ele te dar um monte de dinheiro e  

ele ficar com um monte de papel assinado. Ele te deu dinheiro... 

M - Esses bancos eles exigem algum tipo de garantia patrimonial? 

- Foi aval e fiança primeiro e depois nós começamos com uma coisa que 

chama travamento bancário. Eu faço travamento do pagamento na agência 

dele para receber aquele pagamento.  

 

M - Tipo duplicata?  

 - Não, não tem duplicata, nenhuma Petrobras, Vale deixa eu emitir uma 

duplicata  

Eu faço uma carta de travamento bancário, manda para Petrobras o 

seguinte, Petrobras, quando o pagamento desse contrato eu quero que seja 

feita nesse banco, vamos fazer um acordo e vai pagar assim nesse banco. 
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M - Ela faz direto com o banco ? 

 - Direto. 

M - E caso não seja honrado o financiamento, o banco ele pode tomar 

diretamente o valor  da conta? 

 - Ele nem toma porque ele é quem vai receber. Ele quer o troco. 

M - A empresa ela dissemina a cultura do consumo interno? Por exemplo de 

controlar valores, de controlar tudo, todos os passos... Como vou explicar? Os 

passos desde os processos de controlar estoque, peça, valor, tudo que for 

ativo da empresa, equipamento etc. 

 - Sim, por isso que eu te falei que não interessa o valor do bem, é tudo 

igual, uma bomba de R$ 150 mil é igual a um parafuso de R$ 1,00. 

 

M - Porque ele vem a prejudicar, um parafuso pára o caminhão como você 

falou. 

 - Ele é um bem, ele é um insumo que está no estoque. 

M - E esse controle todo em cima de valores, insumos, equipamentos, ele 

impede ou prejudica iniciativas assim por parte de funcionários ? Iniciativas pró 

ativas. 

 - Você sempre quando você trabalha com inovação e um pouco de 

conhecimento que você vai exigir dos pares, você tem primeiro acreditar no 

seguinte, toda boa a idéia ela é primeiramente violentamente rejeitada e 

atacada. Não, isso não vai dar. Depois ela é antagonizada. Se fizesse de outro 

jeito era melhor. 
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E no fim, quando deu tudo certo, aí todo mundo diz mais era lógico isto tinha 

que ser feito. Daí isso é visto como auto e evidente. Nós estamos carecas de 

saber.  

Ainda com o chão de fábrica com pessoas com baixa escolaridade, um 

pintor, um serralheiro, um auxiliar, caneta e papel não são os melhores amigos 

deles.  

Então você fazer esse cara entender que ele tem que chamar o parafuso 

pelo nome, a chapa pelo nome, a tinta pelo nome. Não é ligar um parafuso, são 

parafusos auto atarraxantes,bitola tal, marca tal, que vou usar para caminhão 

tal. 

Então a gente foi obrigado a passar por esses processos de empurrar esses 

caras para o precipício dizer só sai material com especificação.  

O 2º momento difícil, eles têm vergonha de escrever porque a letra deles é 

feia, eles não sabem português direito, escrevem errado.  

Então eu tive que entrar na sala e falar, quem brincar ou gozar de alguém 

por alguma escrita errada, se virarem gozação aí eu entro no jogo, se eu entrar 

é para bater.  

Que quem for o mais informado aqui pode levantar a mão. Com isso, e 

outra... É proibido apelido aqui dentro, é muito difícil também, logo depois tem 

apelido, começa com Paulista, o cara é Paulista e aí não é ultrajante. Mas 

quando vai para gorducho, baixinho, personagem de novela... Ninguém gosta 

disso.  

Então, esse controle passa por toda essa fase. Tu conseguir plantar isso. 

Porque tu fazer uma reunião de diretoria, olha que maravilha vamos implantar 

um controle, entendeu?  
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Quer dizer, o software tu (xinga), mas o hardware tu (chuta), numa reunião 

de diretoria usa-se o software. 

M - E todo processo de controle você acha que isso prejudica, impede 

alguma iniciativa pró ativa de um funcionário. Eu acho que isso de repente ia 

ficar legal ou algo. Mas o controle o prejudicaria de ter uma iniciativa? 

 - Não, isso faz uma curva. No começo até pode ser que sim, entendeu? No 

comecinho até que sim, vamos emburrar um pouco, frescura isso daí. O que 

falou da palavra frescura é impressionante, entendeu? “É frescura, frescura, 

frescura de papelzinho aí agora.” 

Frescura, mas eu quero que se faça e pronto. Por isso que é muito 

importante também, a empresa não tem que ter um chefe líder, um carrasco, 

mas tem que ter uma palavra final.  

Daqui a pouco alguém tem que dizer cumpra-se e pronto, é assim e não se 

fala mais nisso. A Angelita até brincava comigo, isso é coronelismo. Eu dizia a 

Angelita: eu tenho um campo da negociação, um campo da imposição e o 

ultimo campo do mando? Começa com uma conversa, depois com a 

negociação, tu tenta impor e se não der tu manda, tem que funcionar. Você não 

consegue colocar 60 pessoas e... 

M - E na prática, no dia-a-dia surgiu assim alguma iniciativa de um 

funcionário que passou ser adotada pela empresa? Algo que ele tenha 

descoberto que eu faço isso dessa forma e todo mundo, “pô, é legal dessa 

forma”. Isso traz algum benefício para a empresa, enfim, aí passa a ser 

adotado. 

 - Sem dúvida, semanalmente acontece isso. 

M - Então esses controles não prejudicam isso? 
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 - Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O que mais prejudica 

isso, esse tipo de atitude é quando o funcionário não entende a cultura da 

empresa. 

Ele sabe que a minha porta está aberta aqui para ele vir conversar o que ele 

quiser, ele sabe. Eu estou lá vivendo com ele o trabalho, perguntando como 

está, como que é, está difícil, fácil, está hoje está complicado. Ele se sente 

incluído nesse processo. E se é tirado dele o medo de falar, ele começa a falar. 

Mas está nas costas do gestor tirar esse medo dele.  

Porque dificilmente ele vai de graça se expor e dizer alguma coisa se ele 

tiver medo. Medo de que ter respostas como não se mete, tu é pago para 

trabalhar e não para pensar. Todo esse jargão que todo mundo já viu por aí, 

entendeu?  

E se você realmente de coração mostra que você quer ouvir ele, ele abre o 

coração dele. E mesmo que aquilo não seja adotado, pode ser a maior besteira 

possível e você sabe que é uma besteira, mas tu não demonstras para ele que 

é uma besteira, demonstras que tu vai considerar aquilo. E que principalmente 

tu também não vais dar uma resposta para ele agora, tu vais ponderar todas as 

questões envolvidas nisso e a melhor idéia vai vencer. 

Não obrigatoriamente dele, mas também não obrigatoriamente a tua. Tu  

não estas disputando ideias com ele, tu estas disputando a solução.  

Se ele entender isso ele começa a dar, foi isso que a Toyota fez, a Toyota 

recebe mais de 1 milhão de ideias por ano dos funcionários do tipo, eu abri e 

fui para a empresa em tudo, não só processo do caminhão.  

Ele pode dar ideia no jardim, pode dar ideia na vassoura da limpeza, ele 

pode dar ideia no banheiro, ele pode dar idéia no que ele quiser. Quando você 
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abre para ele que ele é livre para dar idéia, você tem gênios. Muitos só não se 

tornaram gênios e ricos porque não tiveram a parte da educação, se tivesse 

tido estavam muito melhores do que estariam. 

M - Com relação às auditorias internas da empresa, de controles enfim. Elas 

são feitas com freqüência? Quais os itens que são mais investigados pela 

empresa? 

 - Foi o seguinte. Nos últimos anos também a gente teve um crescimento tão 

grande com relação, não digo grande no mercado em si, em relação ao nosso 

tamanho. Vai crescendo em cima de si próprio e tu dobrar de tamanho em cima 

de si próprio é muita coisa em curto espaço de tempo.  

Então, sempre a primeira coisa acaba sendo processo para entregar o bem. 

O controle vem tropicando e correndo atrás, tentando controlar aquilo.  

Primeira coisa: tem que cumprir o contrato. Não adianta você não cumprir o 

contrato para ter um controle perfeito. Você botou a finalidade em segundo 

plano que é entregar o caminhão. No fundo o caminhão entregue é o que você 

se propos. O controle vai te dizer se deu lucro ou prejuízo. Só para tu ter uma 

idéia do que acontece se você está no banco aqui e o cara de 3% não te 

empresta, o cara de 2,9% também não te empresta e o tempo está correndo. 

Daqui a pouco o cara de 3,2% te empresta e qual é a tua resposta? “Eu vou 

pensar”. Quem pensa muito não faz. Daí você ia ter por exemplo R$ 150 mil de 

lucro e só vai te sobrar R$ 140 mil por causa que os juros daqui a taxa é maior. 

Qual é a sua definição?  

M - E por exemplo você falou em processos, se vocês ficam em cima das 

datas, dos prazos, que tem que cumprir contrato, enfim. Então sobre a 
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Auditoria interna que é feita, é feita em cima de processos, em cima de 

estoque? 

 - Não, depois desse caminhão entregue, a minha gerente “Angelita” agora 

ela virou praticamente uma gerência de auditoria. Ela fica só no dinheiro, ela 

formou uma equipe interna para ela. Por que eu a deixei formar o sistema que 

ela quis. Uma lança nota, uma qualifica nota, uma credita o imposto, outra 

debita o imposto, a outra não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela faz 

um leque interno funcionar e isso gera gestão.  

No fim do caminhão entregue, se ela fizer praticamente no mesmo dia ela 

tem todo o print que esse caminhão custou e isso sim dá chance para ela então 

de auditar o caminhão. 

Porque auditoria de processos é feita durante o processo depois do teste do 

caminhão, o motor tem que estar funcionando, isso é uma auditoria para o 

controle de qualidade. Agora a expectativa que ele tinha de dar lucro, prejuízo, 

foi configurada? Daí ela vem para o controle, ela vem tá. Vendeu o caminhão 

por quanto? Por R$ 320 mil, foi tanto de imposto, tanto de mão-de-obra, tanto 

de insumo, tanto de juros, tanto disso, tanto disso. Quanto é que é a 

rentabilidade esperada nesse negócio? Quanto tu achou que iria ganhar? R$ 

20 mil. São duas perguntas. Está bom, deu ou não deu. 

M - Mas isso é feito anteriormente de ser construído um caminhão ou 

posteriormente? 

 - Primeiro era feito como Deus quis, nós fazemos o caminhão e depois vai 

ver que bicho deu. Quando a gente começou a reparar esse processo de 

controladoria do dia-a-dia, daí foi quando conseguiu inverter e usar esse 

orçamento para o próximo, porque aqueles R$ 800 mil enganam. Bah se sobra 
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R$100,00 tu faz festa. Mas tu tá louco, mas é verdade. Porque isso significa um 

mês de folha aqui, porque o caminhão de R$ 800 mil sustenta essa empresa 

por um mês, daí já começa ver uma realidade que é dura... Entendeu? 

 

M -. E itens, agora pensando no particular. São feitas auditorias de estoque 

de peças para ver se não houve furtos, enfim? 

 - Mensalmente fecha o balancete mensal. 

M - Aí é feita em loco a contagem? Controle físico no caso. 

 - Físico, nessa parte aí a Angelita consegue te ajudar bem mais que eu,tá. 

Como ela monta esse controle, porque são os controles que ela montou. Por 

exemplo: baixou tanto de parafuso, tem feito para aquela, aquela e aquela OS. 

Se está faltando 3 parafusos aqui, eles são físicos, eles tem que estar lá e lá. 

M - Tem que estar anotado em um documento. 

 - Em um documento a OS. 

M - E a empresa adota o cuidado com a segregação de funções para evitar 

conflitos de interesses, vamos traduzir. Por exemplo alguém assina o cheque, 

um outro assina e um 3º. Tipo, o controle de valores não fica na mão de uma 

só pessoa, há uma segregação de funções para evitar o conflito tipo em 

grandes empresas por exemplo, uma pessoa assina, o outro tem que assinar e 

o outro vai controlar, o 4º ou 5º, até mesmo para o cheque sair passa na mão 

de 5, 6 pessoa. 

M - Isso. 

 - Adota. 

M - E em várias áreas ou mais na área financeira? Por exemplo: essas OS, 

porque uma pessoa pode lançar uma quantidade maior de  chapas? 
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- Sim. O que acontece? A fábrica solicita, o almoxarifado lança e depois por 

exemplo o  meu irmão (Cássio outro diretor) controla. O que ele consegue com 

isso? A nível macro saber a quantas tu anda. Conseguiria a micro também? 

Conseguiria. Só que até agora o porquê não justificaria tu botar um cara e ficar 

considerando um micro, porque isso a Angelita já consegue fazer os controles 

dela. Mais por exemplo terminou numa OS, meu irmão pega e ele sabe como 

está ficando este caminhão, foi lançada a bomba, chapa de alumino e tal... 

Numa curva ABC por exemplo, ele controla o A e parte do B e já está bom, 

porque uns parafusinhos não vão atualmente impactar, não vai notar um susto 

em termos de empresa.  

Se um dia um funcionário pegou um parafuso e levou para casa para 

prender um quadro da sogra dele, ele ainda consegue fazer isso, entendeu? 

Por que?  

Poderia controlar isso aí, nesse nível? Poderia, mas qual é o custo-benefício 

disso? Entende. Então eu acho que isso daí é um resultado de um crescimento 

que tu vai tendo. Até chegar num ponto que tu quando entra numa Embraer 

tem que tirar até o sapato, mas não é o nosso caso aqui, entendeu. 

Então isso são momentos que a empresa vai passando que tu vais tendo 

que agregar essas coisas. 

M - Vai adotando a medida do tempo do crescimento da empresa. 

 - Justamente e não rotulando, a partir de agora tu vai ser revistado na saída, 

ainda mais em empresa de pequeno porte, isso é constrangedor. Entendeu. 

Uma empresa que tem 17, 20 mil funcionários, isso é obrigatório. Mas uma 

empresa com 50 funcionários e  tu todo dia vistoriar o cara, fazer o cara tirar o 
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sapato para sair, o cara  que tu passou maior parte do dia com ele vendo isso, 

nós não chegamos nesse ponto ainda.  

 

AVALIAÇÃO DO RISCO 

M - A empresa possui ferramentas que permite gerenciamento do ambiente 

interno, você já falou, que através de OS, de controle. Avaliação de risco que é 

com relação à captação de recursos, de investimentos para poder produzir o 

caminhão e obter lucro. Você falou que é feito em relação a bancos e não têm 

muitos porque o mercado ele é cruel de certa forma com as empresas de 

pequeno porte. 

 - Verdade. 

M - E com relação à resposta ao risco no sentido de como vocês agem com 

relação ao risco. Por exemplo: o dólar dispara, o Lula sai e entra outro enfim e 

acontece um, troca a banda cambial agora, não vai ser mais câmbio fixo. Se 

operasse dessa forma a economia em geral é super transtorno porque você 

compram dos EUA, você compram através de importação dolarizada. Com 

relação à resposta, existe um gerenciamento, algo que você controle, tenha um 

plano B. O que vamos fazer se acontece uma coisa dessa forma? Com relação 

à resposta ou risco. 

 - Primeira coisa, o lucro tem que compensar o risco... Se o lucro compensar 

o risco, tem que poder sobrar 0 a 0 no fim e sobrar um aprendizado.  

Por exemplo: você não pode vender um caminhão de R$ 800 mil, R$ 900 mil 

com 2% de rentabilidade, não dá.  
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Esses fatores que entrarem nos cenários te derrubam. Então você tem que 

conseguir vender tão bem vendido, digamos assim, que mesmo que esses 

fatores aconteçam, você sai vivo, nem que seja no 0 a 0, mas vivo. 

M - Por exemplo classificação de respostas ao riscos teóricas, você teria 

como evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar o risco. Você ficaria em qual? 

 - Compartilhar e aceitar. 

M - Isso seria resposta ao risco para você. 

 - Sim. 

M - Você aceita a partir do momento que você produz um valor desse pote 

teoricamente e compartilha porque você divide ele. Por exemplo você tem 

seguro, empresa de seguradora etc. 

 - Justamente, daí você pega por exemplo, como hoje você consegue 

compartilhar esse risco? 

Hoje por exemplo já consigo chegar numa concessionária e dizer "preciso de 

um caminhão" porque tenho um pedido da Petrobras. O cara diz "tudo bem”, tu 

queres me pagar como?" "Quando tu entregar?" " Tu me dá metade agora e 

metade depois?" Você está compartilhando.  

A empresa que fornece estrutura para mim por exemplo, eu digo “ oh cara 

vendi oito caminhões e me vende estas estruturas ou tu prefere ter estes perfis 

deitados aí ou ter eles vendidos com data prevista para receber 30/60 dias”. 

 

M - Um fornecedor compatível.  

 - Claro, mas fornecedor parceiro, não fornecedor de prateleira, por isso que 

a gente elege parceiros também. A gente tem vários desses parceiros há mais 

de 10 anos. 
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Então o cara sabe que primeiro eu vou pagar ele, segundo, eu não vou fugir, 

terceiro eu não estou mentindo. Sabe, então tu junta com isso toda uma 

credibilidade que isso impacta nesse compartilhamento de risco. Por exemplo 

hoje.. esses dias um cara do banco me disse que se tu quiser R$ 4 milhões, R$ 

5 milhões eu te arrumo. Só que tu quiseres montar outra fábrica. Ele sabe que 

eu não vou comprar uma Ferrari, não vou comprar um Iate e uma casa no 

Leblon e depois... Ele sabe que eu vou botar na fábrica mesmo, entendeu? 

 

M - A empresa ela desenvolve ferramentas próprias ou utiliza convencionais 

para gerenciar isso tudo, esse ambiente interno, avaliação de riscos, resposta 

ao risco. Vocês compram software no mercado ou desenvolvem o software 

porque é um ser produto atípico? 

- Desenvolve. 

- Por que ? 

 - Porque você pode ter software para restaurante, lancheria, loja, mas não 

são praticamente fabrica de caminhões de bombeiro. 

 

M - Você costuma medir o risco, risco não, o desempenho dos gerentes, 

supervisores de fábrica. Por exemplo um nível hierárquico assim no chão de 

fábrica operacional e o gerente (inaudível) de atividade tipo você faz um 

controle de desempenho dos gerentes de fábrica com relação a produção.  

 - Não, ele é empírico. O que acontece? Como essas pessoas você também 

não consegue, você consegue contratar um gerente de hotel, você consegue 

contratar um gerente de concessionária, você consegue contratar um gerente 

de venda de carros, você consegue contratar um gerente de venda de 
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caminhões,você consegue contratar um gerente de banco, um gerente de 

universidade, gerente de imobiliária. Tudo isso com um histórico prático e 

aprendizado.  

Mas você não consegue contratar um gerente para a fábrica montadora, um 

cara que tu coloca amanha e ele já estar gerenciando o chão de fábrica. Esses 

bancos que eu conheço o cara que é o gerente vive de relatório, ele vai 2 

vezes por semana no banco,só fazer o comitê que eles chamam, já vem tudo 

pronto para ele, já vem analisado. E é a opinião do comitê já colocado. Damos 

ou não damos, ele concorda ou discorda. As pessoas já te dão tudo pronto. No 

nosso mercado não tem isso, então tu tem que ir desenvolvendo essas 

pessoas, tem que ir ajudando elas a crescer. Isso gera o ônus e bônus, o ônus 

é que tu tens que conviver com vários defeitos deles por não poder trocá-los 

comumente como uma peça de tabuleiro de xadrez. E o bônus é que tu 

conheces as pessoas também. 

 

M - Elas se formam aqui dentro? 

 - Se formam aqui dentro. 

M - Você visualiza o melhor funcionário que melhor se adapta e você 

constrói o funcionário... 

 - Justamente, e nesse item você paga um preço alto que talvez outras 

empresas não pagariam.  

Por exemplo : o cara chegou na empresa um dia falando grosso eu coloco 

na rua e pronto e a empresa não vai parar, aqui não é bem assim. Por que a 

bagagem que aquele cara trouxe, o conhecimento que ele conhecimento que 
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ele trouxe,  tu não encontra amanhã outro tudo igual. Então você tem que 

pesar muito bem as coisas. 

M - Ao mesmo tempo para o funcionário também teoricamente não tem outra 

empresa similar para ele trabalhar. 

 - Exatamente, ele não sai daqui dizendo que eu sou bom, todo mundo acha 

que é bom. Entendeu. Se tu perguntar para qualquer pessoa tu é bom? Não vai 

te  dizer sou ruim. Entendeu? Até a faxineira daqui também fala que é boa, ela 

se acha boa, que ela não teve chance. Se perguntar quanto que é 5x5 ela não 

sabe te dizer, mas ela se acha muito boa. 

Então qual é a tua raridade no mercado? Se esses caras saem daqui hoje 

quem vai procurar por eles? Se eu sei que tem gente procurando por ele eu 

cuido bem dele.  

Existem 2 tipos de funcionários exatamente 02, só  dois tipos , os que tu não 

quer que  vá embora de jeito nenhum e os que tu esta nem aí se forem embora 

. Se forem embora não muda nada também. Eu procuro aqui ter só o primeiro 

tipo porque se entrou na porta para dentro é para fazer a diferença. Porque os 

outros eu não quero.  

M - E controle de desempenho dos seus gerentes, supervisores ? 

 - Agora a gente consegue..O melhor desempenho de todos é conseguir 

terminar o caminhão no prazo. Nós estamos conseguindo entrar agora no 

sistema de tentar gestionar isso para eles terem uma gestão um pouco mais 

eficiente desse processo. Para não terminar esse processo e ter 02 

descabelados, infartados no meio do pátio que passam noites sem dormir, não 

adianta, não é assim, não precisa ser assim.  
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A empresa também tem que passar por crescimentos de pessoais e 

dificuldades, tem que deixar o corpo padecer para a mente crescer.  

Então o que eu faço hoje um pouco, hoje eu já aprendi a deixar estourar um 

pouco, entendeu? Monitorando, a empresa vai pagar e então deixa ela pagar. 

M - Mas ela tem metas, você tem que cumprir o prazo de um contrato. Ele 

não cumprindo o prazo de um contrato. 

 - Ele vai cumprir, vai. 

M - Você intervém. 

 - Direto, funciona assim. Vocês têm até sexta-feira de tarde para entregar 

esse caminhão. Eu estou aqui numa boa, não me meto, cada um tem seus 

tempos e movimentos. 

M - Você dá o valor real, o tempo real, não coloca margem de segurança 

para eles. 

 - Muito pequena, muito pequena.  

Só que isso é a minha maior luta aqui, entregar realmente a gestão para 

várias pessoas e não se preocupar em fazer com que elas cumpram e o meu 

caminhão saia no prazo sem eu ter que ir lá. Comprou a sirene, comprou a 

roda, comprou tinta e as chapas de alumínio já chegaram? Isso é o maior 

sofrimento de fazer com que as pessoas realmente cumpram a sua parte sem 

eu ter que me preocupar com o todo. Tirarão nota fiscal, tiramos, então erraram 

o nome, o endereço, o CNPJ e o valor. Não sei o que tu fizeste certo. Mas essa 

pessoa conseguir cumprir isso da maneira que tu espera, não vai ser de um dia 

para o outro. 

M - Digamos assim que um funcionário se sobressaia aos demais, ele 

consegue fazer o caminhão, terminar o caminhão antes do prazo. Ele tem 
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algum mérito, ele é compensado financeiramente, sei lá, é dado alguma 

distinção dele em função de algo que tenha feito de extraordinário? Ou 

diferente. 

 - Na verdade é o seguinte, eu acho que a maior distinção que você se pode 

ter, primeira coisa é o reconhecimento, independe de prêmio, de brinde, de 

vale, de almoço, de janta, do bouquet de flor.  

É o cara chegar para ti e dizer: valeu bicho  eu vi o seu trabalho, eu sei que 

foi bom. Eu tu levou 05 nas costas. 

 Então isso é a melhor coisa que pode ganhar. Ele ser reconhecido 

realmente e não chegar no fim do mês e dar R$ 50,00 na conta dele. No final 

do outro mês ele vai querer R$100 ou não vai fazer. Se tu diz para ele, foi show 

de bola bicho. Principalmente o que eu faço quando eu tenho oportunidade, eu 

digo para a família dele e ele faz diferença, eu digo para o filho dele, cara, seu 

pai é bom. 

Ultimamente a gente está conseguindo chegar no final do ano e dividir o 

lucro. E de surpresa assim, no final do ano ele ganha salário, ganha férias, a 

gente faz uma coletiva, ganha 13ºsal e mais um salário de graça. Isso tem sido 

muito bom.  

Eu fui chamado de trouxa, louco, burro, imagina.  Tem gente que diz isso 

para mim: eu nunca vi um alemão burro, tu não tens casa própria e divide o 

lucro com os funcionários. 

Mais eles me ajudaram a comprar, a minha casa se deles todos , mais 

primeiro eu quero ajudar cada um deles a crescer um pouco mais. 
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M - Outra pergunta que tenho para fazer, você falou até com relação a lucro 

dos caminhões. A empresa possui indicadores de riscos bem definidos e 

implementados para identificar o risco aceitável para um investimento?  

 - Esse risco aceitável é menor que um orçamento, uma visita que eu fiz foi 

quinta-feira. Ele vai chegar lá esse caminhão  tem que vender por R$ 360 mil, 

daí eu falo que a empresa já me disse que vai pagar R$ 290,00 mil da venda 

no nosso. Tu ta louco? Não estou louco, estou dizendo que a empresa paga 

isso. 

Esse risco é aceitável? O que significa essa venda? Quanto ela contribui 

para fazer a mão-de-obra, quanto ela deixa de impostos, quanto vale como 

imagem vender esse caminhão? Quanto efetivamente vai ganhar ou se perder 

vendendo esse caminhão? O que isso significa no contexto global e por último, 

estamos dispostos a fazer ou a não fazer .  

Está disposto a ganhar só R$ 10 mil nesse negócio? Porque o combinado 

antes não é caro, vai sobrar R$ 10 mil, está disposto a isso? "Estou" e então 

faz e acabou. Essa é a conversa é assim que banqueiro faz. 

M - No caso por exemplo se você tem um cliente X que vai ter operação que 

vai ter um lucro abaixo do aceitável, mas normalmente você quer ter um lucro 

com porcentagem maior. Mas aqui pode vir a gerar outros negócios, você 

aceita? 

 - Aceito, estou construindo o futuro.  

Eu estou pensando que hoje é troco do de amanhã. Por que eu já fiz vários 

caminhões, que própria Angelita não entendia, “mais tu deu o caminhão para o 

cara”. Me diz qual é a tua? Ele me deu o nome para eu por no catálogo. Mas 

custou R$ 29 mil e tu vendeu por R$ 30 mil. Eu não tinha o que fazer. Então tu 
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não ganhou nada, o que tu ganhou? A empresa ganhou e até chegar em dias 

melhores. 

 

M - Você está me dizendo é que não existe uma receita de bolo. Você não 

pode dizer que quero ter lucro de 30, 40, 50%, vou ganhar mais do que botar 

meu dinheiro na bolsa de valores, deixar numa capitalização, enfim. Você não 

tem uma receita de bolo, você vê o andar da carruagem falando em linguagem 

coloquial, porque em função de uma situação econômica, ele não é uma coisa 

estática,  é isso ? 

 - Você não consegue uma empresa pequena como a nossa ter por exemplo 

essa reunião anual de uma empresa grande tipo uma Petrobras, uma Vale. 

Então precisamos crescer 6% esse ano, 6,12%, entendeu? A gente cresceu 

em vendas 60% no ano passado, desde que eu comecei a trabalhar aqui na 

empresa se tu considerar vendas, não faturamento, vendas do ano de 2009, 

qual a diferença de venda e faturamento? 

Venda é o que tu vendeu e o que tu tens de pedido em casa e faturamento é 

o que tu vai entregar.  

Em 10 anos a gente cresceu o tamanho vezes alguma coisa perto de 53, 54, 

não é vezes 2 e nem 3, é vezes 54. Entende? 

Então nesse setor tu não consegues medir vou crescer 16,5% esse 

ano,comparar com a inflação , comprar com não sei quem, um dá 2,5%. O que 

a gente criou foi um cenário que se tal negócio der, tal não der, impacta em R$ 

5 milhões no faturamento. Entende?  

Então isso extrapola qualquer cenário de 1, 2%, esse ano 5%. Por exemplo : 

ano passado a gente fechou com R$ 10 milhões, só que em carteira agora 
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praticamente em março eu já tenho R$ 8 milhões , então vou fazer conta de % 

para que ? 

RESPOSTA AO RISCO 

M - Qual é o tipo de resposta, você até me respondeu se é empiritiva ou de 

aceitação, você falou que aceita o risco. 

 - Sim. 

 

M - Os objetivos nessa visão, missão da empresa cliente a exemplos 

potenciais, avaliação de riscos, resposta aos riscos, são amplamente 

divulgados os funcionários. Você apresenta para os funcionários, eles tem 

noção do que acontece assim externamente ou não?  

 - Não. Não por egoísmo, porque eles não têm, porque às vezes para mim é 

muito difícil entender isso, imagina para eles. Eles não têm preparação para 

entender isso, eles não saberiam digerir essa informação porque eles não tem 

essa pré disposição ao risco que a gente tem, eles vem gostando e vem no 

vácuo e vem achando bom. Isso porque os salários deles já dobraram, já 

trocaram de carros 3 vezes, já compraram a casa deles e sabem que no final 

do ano eles vão ganhar uma bela grana. Isso está bom para eles. 

M - Eles não tem noção? 

 - Nenhuma do que eu passo e faço. 

M - E com relação à visão da empresa, missão da empresa e metas. Ano 

que vem vamos trocar de séries, vamos ampliar, ele tem noção do que é meta 

da empresa, de longo prazo, de médio prazo ou não? 

 - Ainda não.  
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Nós tivemos uma empresa nova esse final do ano agora, e a gente fez uma 

parceria com a Toyota e a Toyota dai nós pedimos um pavilhão só para montar 

os carros para ela. Tá. 

Então o que eu fiz? Eu peguei uma equipe, a gente alugou um pavilhão para 

tentar fazer um ROI ( Return On Investment) do negócio.  

Se o investimento der retorno, depois de um ano a gente continua, se não 

deu o esperado para. Vamos trabalhar um ano, entendeu? Não vai dar certo o 

grau de risco da perda é baixo, pode não ganhar, mas perder tu não vai. Então 

vamos. 

Eu te digo isso em função do custo, orçamento do carro, preço de venda, 

rentabilidade, custo estimado, produção e tal.  

O cenário é esse. Se nós entramos nesse cenário nós temos um risco 

grande de se machucar.  Não. 

E como ver um filme, que nem minha esposa diz, vamos no cinema será que 

o filme é bom? Como vou saber. Só vou saber olhando. 

E claro que o cenário te ajuda: o orçamento.  

Agora daí quando a gente foi lá, a gente terminou a fábrica, decoramos a 

fábrica, porque eu prezo muito o ambiente de trabalho, porque a gente chega 

passar 10, 12 horas por dia aqui. Se não tiver um bom relacionamento, se não 

tiver um lugar bonito, agradável, o que sobra da vida? Quando a gente trabalha  

no meio da sujeira, xingando todo mundo , a gestão não dá .   

Então quando a gente inaugurou a fabrica fizemos uma recepção e até o 

garçom chegou lá e perguntou aqui é o salão de festas de vocês, não aqui é 

uma empresa para se trabalhar, isto tudo porque a gente investiu lá.   
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E não investimento muito grande em valores financeiros foi só cuidado, vaso 

de flores e tal.. 

Levar a pessoa par um bom ambiente de trabalho e não tratar como um 

cachorro. Entende? Eles sabem que o caminho é um bom caminho, mas se tu 

me perguntar sobre fazer uma reunião, mostrar os gráficos e tal, ainda não dá. 

Mas é que nem um filho, você tem que saber quando vai ser esse momento. 

M - Então eles não têm noção do que o trabalho deles agrega e o que todo 

cenário que envolve isso. Só talvez os gerentes, os supervisores. 

 - Eles têm uma ideia assim, eles sabem que é um custo altíssimo, já foi 

passado para eles o que cada equipamento pode custar, R$ 20 mil, R$ 30 mil 

na mão deles, isso sim que ele tem que cuidar daquilo. Que geralmente 

qualquer peça que ele tem na mão vale mais do que ele ganha por mês.  

Hoje ele trabalhar por 2 anos não paga aquilo se ele deixar cair no chão, 

isso sim. Mas cenários da empresa não. 

M - Do contexto geral eles não têm? 

 - Não. Eu sempre digo para o Cássio e para a Angelina, vocês fazem a área 

de administração, eu não quero dividir a gestão ainda, vocês não têm o 

estômago que eu tenho para  assumir esta gestão, vocês são muito racionais. 

Tem que lidar com pessoas racionais que te dão a razão das coisas, mas o 

pingo de emoção e de aventura tem que ser teu. 

 

M - A empresa adotou ou adota algum tipo de resposta ou risco dessa parte 

de compartilhar e evitar, as duas ultimas que você falou, compartilhar e aceitar. 

Dentre compartilhar e aceitar que você falou de resposta ao risco que a 

empresa adotou que seria inovadora, algo assim totalmente diferente do que os 
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outros praticam no mercado com relação a isso. Você falou que eu chego para 

o fornecedor, ele é meu parceiro, daqui a pouco vai te dar um risco porque está 

dando um produto que só vai receber daqui a 60 dias, ele está compartilhando 

o risco comigo, eu posso não receber e ele, eu ficar inadimplente com ele. Isso 

é algo mais ou menos assim que o mercado, é comum, é uma prática de 

mercado, uma economia que a gente vive e nas circunstancias é mais ou 

menos comum. Algo assim qu você poderia me relatar que fosse uma resposta 

ao risco inovador, algo que você tivesse que entre ou reduzir o risco ou 

compartilhar, ou aceitar, ou evitar risco, algo que tivesse que tomar alguma 

iniciativa que tiveram que tomar com relação ao risco, que seja diferente. 

 - Informação, por quê?  

Nesse estudo de mais de 300 fornecedores a gente fez uma pesquisa, os 

nossos maiores fornecedores que nós descobrimos que pela nossa demanda, 

nos não somos impactantes para ninguém. Isso porque eu não compro em 

quantidade. O que estou pedindo  ele pode perfeitamente me dar, para ele não 

vale aquilo, porem para mim aquilo é tudo. Por exemplo: não tem dinheiro para 

pagar e preciso de uma válvula tem gente que compra mais de R$ 15 mil de 

válvula do cara, R$ 20 mil. Para este fornecedor eu não só nada.  

 

M - Pela quantidade que tu compra com relação aos demais clientes.. 

 - Ao que ele vende. 

M -  Com relação a lista de clientes que ele tem lá. 

 - É . Não é nada um cara deste vende uns R$ 300 mil, R$ 400 mil de 

produtos. E se tu descobrir, se tua prima, tua irmã descobrir que tu tens 27 
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batons em casa, ela ia te pedir 1 emprestado  por uma semana. Tu podes 

emprestar eu vou te devolver. Se é parceiro devolve mesmo. 

M - Você falou que fez uma lista de 300 fornecedores e tem fornecedores do 

mesmo produto alguns assim dos 300 de válvulas. 

 - São poucos de cada. 

M - São poucos de cada produto. 

 - É. 

M - E eles não sabem a importância que isso faz para você e ao mesmo 

tempo porque eles são em grande quantidade. E isso? 

 - É, o cara vende 5 mil válvulas por mês, me deu 10 válvulas, 15, 20 

válvulas, ele pensa como tu como eu penso. Ah e se o Marcos não me pagar 

ou atrasar? Prefiro ajudar ele? Prefiro ariscar estas 10, 15 válvulas, porque eles 

sempre pagaram. Tem 10 anos que vendo para ele e nunca dei calote, quando 

eu atrasava  ele pagava com juros e explicavam porque atrasaram, porque não 

receberam.  

Então essa informação de tu saber o que tu podes e o que não pode pedir, 

entendeu? Tem coisa que tu não pode pedir pro cara, não tem como. Então 

isso nos ajudou muito e isso foi uma boa para a parte de gestão, porque tem 

alguma coisa de fora isso. O setor financeiro fica olhando para a nota, que tem 

que pagar essa nota, tem que pagar essa nota, tem que pagar essa nota e não 

vai. Pega o telefone “pode me dar mais 10 dias, 15 dias? Eu te pago com juros, 

não tem problema nenhum. Não tem problema, eu seguro para ti, entendeu. 

Enquanto tu não tens uma solidez financeira e de recebimento certo, de 

inabaláveis, tu paga o preço, não tem como. Entendeu? Administrar a empresa 

com fluxo de caixa positivo e milhões no caixa. Se o cara não fizer muita 
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porcaria desde o início. Que nem  me aconteceu do cara me dar um pedido de 

R$ 1 milhão e quando cheguei aqui em Porto Alegre não tinha dinheiro para o 

táxi para voltar para casa. Eu liguei a cobrar para minha esposa me buscar no 

aeroporto. Faz agora o caminhão. 

M - Alguma dessas respostas ao risco adotadas pela empresa se tornou 

uma oportunidade de negócios? 

 - Claro, foi ela que deu essa oportunidade. 

M – Fale mais sobre as parcerias com os fornecedores, enfatiza isso? 

 - Enfatizo isso.... E vale aquele ditado também, no fundo você acaba 

incorporando, todo mundo já criou e tu vai chegar aonde eles chegaram. Eu 

resolvi trilhar um caminho diferente também, diz um ditado que é o seguinte, o 

teatro da vida está andando, faça sua peça dentro dele. Então eu sempre quis 

construir alguma coisa, sempre quis construir alguma coisa. Eu nunca quis ser 

só uma peça da engrenagem, quis ser uma  uma propulsora. E hoje me alega 

muito quando eu comecei aqui com 13 funcionários e hoje tenho 60. 

Mas não é grande coisa porque tem empresa que tem mil tem, mas depende 

aonde que tu olha, alguma coisa em torno de 150 e 180 pessoas vivem daqui, 

entre funcionários, mulher que está em casa, filho que está no colégio, a irmã 

que sustenta etc. 

Então está alguma coisa perto de 180, se começarmos abrir um pouquinho 

mais para ter cerca de 200 pessoas vivem daqui, que tiram o sustento daqui. 

M - Muitas pessoas dependem. 

  Claro. Essa questão do risco que tu enfatizou bem, risco é uma coisa e 

loucura  é outra. Maluco eu não sou. 
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M - O risco você consegue mensurar, agora incerteza aí você não consegue 

mensurar.  

 - Aí não eu não entrou. Por exemplo  vem um cara querendo comprar 10 

caminhões, não, não. Daí vem outro cara, tu não quer trabalho? Eu não tenho 

certeza que ele vai me pagar, não tenho certeza de nada, só do meu 

compromisso. 

M - Dessas oportunidades de negócio, me cita uma que essas parcerias de 

fornecedores te trouxeram...  

- Petrobras. Tu chegar à concessionária daqui, eu conheci o cara de vista 

assim e também Deus ajuda.  O que tu precisa? Eu preciso de 03 chassi, vendi 

para Petrobras 03 chassis? Quando é que tu me paga? No dia que eu receber 

eu te pago. Na época era R$ 150,00 mil cada chassi são R$ 450,00 mil. No dia 

que eu recebi eu paguei. Esse tipo de atitude foi bom para ele, mas foi bom 

para mim também, entendeu. Porque todo mundo vê quem paga bem, quem 

recebe vê, o funcionário vê. E com isso tu constrói uma credibilidade, 

entendeu. E o funcionário ele confia no dono o chefe ou não confia. E se tu 

tens essa atitude de confiança, ele também começa a vender confiança a 

diante, o comprador pode jurar para quem ele quiser, vai ser pago isso. Eu não 

vou deixar ele mal. 

Então esse risco é mensurável. Agora eu me refiro ao risco de mercado por 

exemplo. Eu passei a semana viajando a semana passada e qual é o risco?  

Um cara me disse o seguinte: Marcos tem empresas aí precisando de 

caminhões de aeroporto, mas para alugar. Nós fizemos. Vamos lá? Para 

quem? Como é que paga ? Me cita, compra, venda, aluga, me fala mais  a 

respeito daí eu vou mensurar o meu risco. Entendeu.   
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Daí nós sentamos e traçamos um cenário. Que cenário é esse? Está afim ou 

não está afim? Vou pensar nisso daí. Também não vamos, se der porcaria qual 

é o dano que isso dá? Qual é o tamanho do estrago? É isso, isso e isso. Mas a 

gente suporta. Então vamos. Sabe, a minha única conta é se der tudo errado, 

qual é o tamanho do dano que isso dá. Esse dano me machuca muito, então 

espera.  

Analisa melhor, conversa com mais gente, pega mais dados. Pular de pára-

quedas eu não pulo, se eu cair e quebrar o pé, os braços, fica 200 caras sem 

de trabalho, entendeu? É isso daí, você tem uma concorrência segunda, terça-

feira, final de semana fica em casa, não pulo de pára-quedas, não ando de 

MotoCross, por quê? Se eu me arrebentar e perder a concorrência, olha o que 

impacta isso? Olha o tamanho desse dano. Isso é a minha responsabilidade, 

eu tenho que cuidar disso. Mas se tu morrer vai botar outro, sim ai é outra 

conversa, entendeu? Mas é aquela história.  Por exemplo : Se tu viesse hoje, 

se seu vôo saísse as 7hs da manhã, poderia ter risco de não chegar ? Tu teria 

de acorda as 5hs tu ia botar um despertador, você ia ficar ali, entendeu? 

M - Tu te proteges quanto ao risco, tem como te proteger ao risco? 

 - Tu não vai chamar o bombeiro para te acordar, mas tu vai conferir o 

despertador. A gente faz o negócio e sente. Ah, mas são R$ 5 milhões. 5 

milhões de problemas, 5 milhões de prejuízo, pode ficar com você.  

Porque nunca em lugar nenhum tamanho de negocio é tamanho de lucro. 

Muita gente se engana com isso. Ah, são R$ 2 milhões, não diz nada. Outro dia 

perguntei para equipe aqui : tu contrataria um cara de R$ 15 mil por mês?  

Daí todo mundo, “ah”. Logo compara com o seu salário. Você chamaria 

Deus para vir trabalhar aqui, contrataria ou não contrataria? Eu contrataria. Tu 
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és louco, isso não é preferir a prata da casa. Mas se esse cara de R$ 15 mil 

nos der R$ 50 milhões de lucro, não vale a pena pagar R$ 15 mil para ele? Ah, 

daí vale. Então tem que saber olhar.  

M - Então aqui vamos encerrar a entrevista.  
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APÊNDICE IV - NARRATIVAS DO DESENVOLVIMENTO  DAS INOVAÇÕES 

E RESPECTIVAS ANÁLISES  TEMÁTICAS 

Obs.: Os textos em negrito nos quadros evidenciam as relações entre as 

falas dos narradores e a ocorrência manifesta ou latente de temas 

Narrativas Identificação dos Temas 

 
Colaborador Marcos Romminger 
M- Como ocorreu o desenvolvimento das inovações 
selecionadas nas entrevistas, que foram, a bomba 
d’água, a bomba de espuma, a de estrutura de alumínio 
Bosch e as ferramentas de gestão de controle interno? 
M- Quais foram às fontes de inspiração pra essas 
inovações? 
- Bomba de água tem poucas empresas no mundo nesse 
ramo que fabrica bomba de água especialmente pra 
caminhões de bombeiros, são bombas veiculares, o que 
acontece, ou você fabrica mesmo em baixa demanda 
sem qualidade, ou o que a gente faz, em alta 
demanda com qualidade, e a gente já conhecia por 
ter vivido esse momento, vivenciado esse mercado, 
que tem três ou quatro empresas americanas que são 
boas nisso, e eu visitei duas, na verdade, três, e no fim 
escolhi por uma porque eu fui teoricamente melhor 
atendido, me deram mais atenção, é uma bomba muito 
boa, de renome internacional, é uma bomba que a 
fábrica remonta de 1889, são mais de cem anos de 
história, então esse próprio histórica já traduz 
qualidade pra gente, esse parceiro escolhemos pra 
bomba de incêndio, a bomba de espuma, a gente foi 
empurrado pela Petrobras, porque alguns técnicos da 
Petrobras comentavam que eles não estavam 
satisfeitos com o desempenho dos caminhões 
existentes, eles precisavam de tecnologia, e alguns 
deles a Petrobras mandou pra Europa, e pros 
Estados Unidos pra buscar essa tecnologia, um deles 
descobriu essa fábrica de bombas, com essa 
dosagem perfeita na Alemanha, e voltou, “É o que a 
gente vai começar a querer”, esse negócio de “made 
in Brazil” não atende mais, queremos tecnologia de 
ponta, a gente precisa de conhecimento e da técnica, 
independente de que país são procedentes, tem que 
apagar um incêndio, o incêndio não tem nacionalidade, 
se tiver um incêndio eu não sei se vai apagar com um 
caminhão americano, alemão, brasileiro. 
Aí a gente foi atrás de uma dessas empresas, pra 
saber o que é essa tecnologia, como é que 
funcionava e tal, e eles tinham um casal de alemães 
aqui no Brasil já tentando negócios, nós tivemos algumas 
reuniões com eles em São Paulo e numa concorrência na 
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Petrobras, de três caminhões nós optamos em entrar 
com eles, justamente num grau de risco calculado, 
mas é uma inovação, mas nunca tinha feito caminhão 
com aquele sistema, tinha um grau de risco, tinha, 
mas calculado, porque já era uma empresa de 
renome na Alemanha que já tinha vendido mais de 
cinco mil bombas dessa na Alemanha, então não é 
uma aventura de um primeiro vôo. 
M-A bomba de espuma. 
- Espuma. A de água também é fabricada há mais de 
cem anos pela outra empresa americana, então você vai 
se cercando desses parceiros com esse histórico 
todo de conhecimento, somando essas duas peças, 
teu grau de risco diminui que é muito difícil dar 
errado, nós não inventamos o caminhão, a gente só 
teoricamente copiou o que o alemão já fazia dar 
certo, só que no Brasil isso era uma novidade. 
M- A bomba de espuma é alemã? 
- Alemã. 
 
M-E a bomba d’água é americana. Qual o diferencial 
dela? Ela é mais potente do que as nacionais? 
- Na verdade, a bomba d’água é de uma empresa que se 
chama Waterous de 1889, é uma empresa que vende 
milhares de bombas por ano no mercado americano e 
mundial, e ela tem uma tecnologia de montagem 
extremamente perfeita, bem desenvolvida, renovada, e 
no mundo inteiro existe, talvez meia dúzia ou dez 
empresas que fazem bombas veiculares de combate a 
incêndio, e essas bombas atingem um ponto de norma 
específico, de motor, de relação, de velocidade, e quanto 
um caminhão desses tem que atirar de água pra apagar 
um incêndio desses por minuto, tantos mil litros por 
minuto ele tem que atirar de água, e essas bombas dão 
essa vazão e essa pressão, porque elas apresentam uma 
curva, que a norma americana dá, então isso tem a ver 
com o diferencial, com caixa de transferência, com 
quantidade de saída de bomba propulsora e tal, e 
essas bombas são montadas e certificadas nos 
Estados Unidos, você pode montar de olho fechado 
num caminhão que ela dá o que tem que dar de pressão. 
 
M-E no Brasil vocês são os únicos que utilizam essas 
bombas d’água? 
- Agora de um ano, um ano e meio pra trás outra 
empresa tá tentando buscar com outro fornecedor 
americano também, mas essa empresa que o meu pai 
era sócio, quando o mercado brasileiro ainda era 
fechado, há vinte, trinta anos atrás, em 72, 73, a 
Petrobras a fim de ter essa montagem no Brasil, ela 
pegou algumas bombas velhas dessa, deu pra empresa 
copiar pra conseguir ter no Brasil, então a empresa 
copiou e fundiu aqui mesmo, e a nossa sorte é que ela 
continua com a mesma fundição desde 1972, então a 
gente copiou a tecnologia deles, hoje isso é cópia né, 
naquela época não era, hoje não pode mais, então ele 
tem aquela bomba de 72, e a gente tem a bomba de 
2010. 
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M-E com relação àquelas estruturas que são as 
inovações de processo são estruturas metálicas? 
- De alumínio, montadas, qual é a diferença disso, 
entre montar e soldar, a estrutura montada tu monta 
ela que nem um Lego de criança, toda aparafusada, 
ela tem elementos construtivos próprios da 
montagem dela, então você depende da habilidade do 
operador em montar ela, já a soldada não, ela tem que 
ter um soldador bom, que saiba soldar, que conheça o 
processo de solda, que vá ficando bom com o tempo, o 
soldador bom tem nível 1, nível 2, nível 3, e essas 
estruturas não, essas estruturas, a montagem dele, como 
ela tem código próprio, ela nasce reta já, porque ela 
independe da habilidade do montador, são estruturas 
que são muito utilizadas em outros países na 
montagem de caminhões e a gente também foi 
empurrado a ela, porque uma vez o pessoal da 
fábrica da Peugeot-Citroen, os franceses me 
procuraram e me deram uma foto escaneada e 
disseram, a gente quer comprar esse caminhão aqui, 
mas você não pode mudar nada, tá bom, comecei a ler 
e tinha umas estruturas descritas lá, falei, caramba, o que 
é isso aqui, estrutura de alumínio soldada, aí um me fala, 
não, isso aí é alumínio aeronáutica, e não era, a Infraero 
aqui nos aeroportos brasileiros tinha comprado um 
caminhão com essa montagem de fora, da Alemanha, aí 
eu vi na Alemanha qual era, vi no Brasil, tinha aqui em 
Caxias do Sul, que importavam os perfis, os parafusos e 
tal, entrei em contato com eles, o cara veio aqui e tal, me 
mostrou tudo como era e a gente começou a usar esse 
tipo de montagem também, só que depois que a gente 
começou a usar a gente não quis mais outro, porque 
dava facilidade de montagem, dava limpeza da 
fábrica, eles dão junto comigo dez anos de garantia 
contra corrosão na estrutura. 
 
 
 
M- Então a fonte de inspiração foi a Peugeot? Ela foi a 
primeira que possibilitou você ficar conhecendo esse 
caminhão com essa estrutura? 
- Sim. 
M-Aí você começou a procurar quem tinha um caminhão 
pra vocês ver visualmente como funcionava, quem tinha 
aqui no Brasil, quem tinha era a Infraero, depois disso 
vocês tentaram adaptar de forma a conseguir um 
fornecedor aqui no país. 
-Não vendia isso aqui entendeu? Esse caminhão vem da 
Alemanha, aí esse cara da empresa veio aqui, me 
mostrou, fez essa montagem, era bem mais caro do 
que a gente estava acostumado entendeu, duas 
vezes e meia, mais o frete, mas os franceses queriam 
e a gente montou um carro com essa estrutura e 
adoramos também, desde lá, eu vi, na Alemanha é 
montado assim, o europeu é montado assim, o futuro 
tem que ser assim, aí eu sozinho comecei a montar os 
caminhões assim, diferente de todas as outras empresas, 
chegava na hora da venda. 
Faz com que produza um caminhão mais rapidamente, 
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com menor risco em função do pessoal. 
Ele é montado lá na fábrica deles. 
M- Ele já vem montado? 
- Aí eu consegui fazer, hoje quando a gente vende um 
caminhão, por exemplo, eu vendo um caminhão hoje, nós 
próximos trinta a quarenta e cinco dias eu não tenho 
nada, a bomba tá sendo feita nos Estados Unidos, a 
outra bomba esta sendo feita na Alemanha, a 
estrutura está sendo feita na Bosch ali em Caxias 
(RS), o tanque a gente mandou soldar numa outra 
fábrica de tanques, daqui a pouco vem tudo pra cá e 
em duas ou três semanas o caminhão está montado, 
mais uma semana começa a compra, e tu consegue 
fazer o faturamento comprando três, quatro 
furadeiras e dois martelos. 
 
M-Então, essas estruturas trouxeram a vantagem de 
você, o custo você falou que é mais alto, mas o custo-
benefício compensa, você consegue produzir mais 
rapidamente, só que a desvantagem, o custo dela é mais 
elevado? 
- A desvantagem é o custo. 
 
M- O fator de risco você falou que é baixo, porque essa 
estrutura já vem, é mais rígida que a outra e tem a marca 
Bosch. 
-Desvantagem que eu vejo dela, eu vou ficar rico numa 
picada de formiga, se a empresa fechar?Se o cara 
morrer.É. 
M- Ele é o único fornecedor do país? 
- Não. Já é uma empresa, não é uma equipe, se o dono 
morrer ele tem filhos, tem sócios né, então eles já 
fabricam lá né, o fator que tu podes considerar 
quando coloca uma grande demanda na mão de um 
cara só, é que amanhã ou depois ele pode, olha vai 
dobrar o preço da estrutura agora, a gente tem outra 
rápida entendeu, porque hoje além da Bosch, outras 
marcas já copiaram isso e fazem também. 
M- Voltando às bombas, você me falou da quantidade de 
água, falou dos Estados Unidos e tal, foram grandes 
novidades, agora a gente não falou das vantagens e 
desvantagens das bombas de água, o que você poderia 
citar de vantagem dessa bomba americana? Além de ela 
ficar melhor no mercado? 
-Montagem perfeita, intercambiabilidade de peças, 
cem por cento, build perfeito, produto exatamente 
igual ao projeto, garantia, eles te dão 2 anos para 
qualquer problema que a gente nunca teve, eles 
garantem vinte anos de reposição de peça pra cada 
modelo, daqui a vinte anos se quebrar uma bomba 
dessas, não vai ter a peça de graça, mais você vai ter 
a peça, você não perde o equipamento, e o grau de 
preciosismo da montagem dela é impressionante. 
E se você precisar, por exemplo, daqui a vinte anos vai 
ter uma nova tecnologia, ela te garante a peça de uma 
tecnologia passada. 
 
Exatamente, daqui a dez, quinze anos, você não perde 
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esse equipamento, porque ele sabe que você tem um 
caminhão de um milhão de reais, quebrou uma 
engrenagem, aí têm que arrumar, eles vão te dar a peça 
pra isso, e essas bombas têm a build completa, tem o 
numero de série e essa empresa, nós já compramos 
bombas de trinta anos atrás, a gente passa o número de 
série pra eles, eles sabem quem comprou a bomba, pra 
onde é que foi, o tipo dela, modelo, peça, o histórico dela 
ta todo lá, então se você pegar hoje, os caminhões no 
Rio de janeiro foram reformados, tinham uns americanos 
lá e eles queria usar a mesma bomba dos caminhões de 
tão boa que é essa bomba. 
M- Só trocar a bomba que eles queriam? 
-Não, pegar um caminhão importado, americano, que já 
não tinha mais peça de freio, de mudança, de tudo, era 
igualzinho a esse, só que a bomba era boa, então tira a 
bomba desse caminhão e bota num caminhão novo, isso 
que é bomba, tirar dos caminhões, e essas bombas 
foram todas reformadas e estão novinhas hoje, 
porque tem uma plaqueta com o número de série 
delas que você pode mandar vir esse pedaço, esse, 
esse aqui, e você tira um e bota outro, mesmo sendo 
uma tecnologia de quinze anos atrás, se você tiver 
que comprar essa peça aqui você vai dar o número 
de série da bomba e vai substituir aquele pedaço. 
Então é uma vantagem que consegue diminuir o 
custo de substituições. 
Ao invés de colocar uma dessa que custa setenta mil 
reais, gastou dez pra arrumar. Isso aqui então é com o 
caminhão pronto, essa bomba reformada é colocada 
nesse, é um caminhão novo, chassis novo e essa bomba 
veio aqui pra dentro toda reformada. 
M- E como desvantagem? Você vê alguma 
desvantagem? 
-Você tem a produção nos Estados Unidos né, você 
tem custos elevados de impostos né, imposto de 
importação, você fica um pouco a mercê de cotação 
de dólar, no caso da Alemanha de Euro, de 
importação, nesse meio tempo chega a bomba aqui, 
tranca na alfândega, o cara quer saber que bomba é, 
o que vai explodir com isso, tem que descrever que é 
sistema hidráulico, o despachante já tem que estar 
em comum acordo ali, tu tem todo um desembaraço, 
não é como tu ir ali na esquina e comprar um 
equipamento, tem que saber comprar, tem que saber 
importar, tem que ter um conhecimento inerente a 
todo esse processo, e não é todo mundo que tem, 
isso o Cássio tem, ele que importa, faz o transporte, 
faz toda essa logística, isso é um ponto complicado 
pra quem se assusta, quem não se assusta não é. 
 
M- Com relação à bomba de espuma, você me falou da 
tua inspiração, que foi a Petrobras, o grau de natureza 
que é produto, o grau de novidade que foi radical porque 
ela tem o joystick né... 
- Não, quem tem o  wireless joystick é o canhão. 
 
M- E o canhão faz parte dessa bomba ou ele é um 
produto... 
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-Isso aqui é o canhão (visualização de fotos). Esses 
amarelos aqui foram os primeiros que a gente fez 
com essa bomba de espuma também. 
M- Mas esse canhão precisa ter essa bomba de espuma, 
senão não opera, ou não? 
- A bomba tá aqui, o canhão faz esse jato, no joystick o 
cara fecha ele, eu posso estar aqui comandando o 
canhão lá longe. 
M- Então o que funciona com o wireless joystick é o 
canhão, é outro equipamento? E no caso outras 
empresas trabalham com esse canhão? 
- No início só nós estávamos colocando esse importado, 
também é muito caro, hoje já outras estão colocando. 
M- Mas vocês foram os primeiros a utilizar esse canhão? 
- Não, uma empresa de Santa Cruz já tinha utilizado em 
alguns caminhões esse canhão. 
M- Mas com esse wireless joystick? 
-Só que eles tinham colocado, por exemplo, em um ou 
dois caminhões, e a gente começou a colocar em todos . 
Qual era o meu principal desafio aqui, era ter uma 
empresa pequena, com pouca gente, a gente não 
tinha equipamento, não tinha fundição, tinha nada 
pra fabricar isso, e tu tinhas que montar um 
caminhão rápido então nada melhor que comprar, 
montar e entregar. 
M- Mas essa ideia de colocar o joystick vocês tiveram 
como? 
 Vocês viram que uma outra empresa começou a utilizar 
e passaram a  colocar em todos os caminhões? 
-Na verdade, é o seguinte, tinha até controle remoto, com 
fio de quinze metros, e a gente teve a ideia de botar 
controle remoto de cem metros, eu pensei o seguinte, se 
o cara controla uma ponte rolante numa empresa com 
aquele controle, como ele faz? Ele pega esse controle 
aqui, bota um sensor na ponte rolante, e ela vai pra cá, 
pra lá, pra cima, pra baixo, então controla o meu canhão 
também. 
M- E o que existia no mercado era com fio de quinze 
metros, o que vocês fizeram foi colocar um joystick e o 
controle remoto de cem metros, que da uma segurança 
maior para o operador ? 
Isso aí, a gente comprava, primeiro a gente fabricava 
o joystick em casa, agora já vem pronto, as próprias 
fábricas também já fazem. 
 
M-E vocês que fabricavam o  wireless joystick aqui? 
-Não, comprava pronto e só montava aqui. 
 
M- Agora quando tu compras o canhão ele já vem? 
-Já vem. Dez anos depois, mas primeiro a gente 
adaptava aqui. 
(Mostrando um vídeo do canhão em operação com o 
joystick) 
 
M- E esse canhão foi pra bomba de espuma ou foi pra de 
água? 
-D’ água. 
M- E todos os caminhões têm que ter esses canhões?  
- Os pequenos não. 
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-Então a vantagem desse joystick a gente viu que era 
não correr o risco o operador, o equipamento que ele 
pode ficar mais distante, o carro não danifica, não 
precisa ficar tão próximo. Quinze metros é muito 
pertinho. 
 
 
M- E qual a desvantagem que você vê? 
-Tudo tem o seu preço. Hoje as empresas já utilizam, 
copiam essa idéia. Já. Agora já inventaram a roda né, 
agora tem que arrumar outra novidade. 
M- Essa bomba de espuma tem que ter o canhão pra 
projetar? 
- Não, pode ser por uma manivela de mão. 
Mas se for por uma mangueira de mão não consegue 
pelo joystick, só vai usar essa inovação se tu utilizar o 
canhão, então é a bomba junto com o canhão. 
É o casamento perfeito, faz parte a bomba de espuma, a 
bomba de água e o canhão, esse casamento perfeito que 
dá o sistema. 
 
M- Começou a ser gradativo, primeiro você veio com a 
bomba d’água, ou foi tudo junto? 
-Foi tudo junto. 
 
M-Depois disso você começou a utilizar essa tecnologia 
pra todos ? 
-Pra todos. 
 
M- O canhão também tudo junto ? 
-Tudo junto. 
 
M-E essa tecnologia do wireless joystick foi depois disso? 
Começou com o fio e depois foi aprimorando. 
-Fizemos em São Paulo, vendi pras grandes empresas e 
tal, na verdade era pra cima, pra baixo, pro lado e pro 
outro, só. Nem ele sabia que ia ser usado pra canhão de 
caminhão de bombeiro. 
M-Ele só projetou o wireless joystick, e todas essas 
inovações, foram através de iniciativas dos fornecedores 
que vocês tiveram que correr atrás e aí que vocês 
colocaram essa bomba d’água e a bomba de espuma já 
no mesmo caminhão junto, mas no início, a primeira não 
foi à bomba d’água pra depois vir a de espuma? 
-Foi. Primeiro foi, foi meio tudo junto, mas numa 
sequência cronológica foi primeiro com a bomba d’água, 
já estava com a bomba d’água questão ali de dois, três 
meses depois, aconteceu o fato de ter a bomba de 
espuma, porque a gente só ia conseguir entrar na 
concorrência da Petrobras com algum fato novo e 
competitivo, ou a gente tinha um fato novo que nos 
abrisse uma porta pra sermos considerados ou a gente 
não ia conseguir fazer. 
M- E agora quanto à ferramenta de gestão de controle 
interno que foi utilizada para os estoques?  
Para o processo, não seria radical porque o controle 
já existia em outras empresas, só que pra vocês é 
novo porque vocês tiveram que projetar, adaptar um 
sistema próprio pra vocês de controla, eu queria 
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saber a fonte de inspiração, vantagem e 
desvantagem. 
 
 
-A vantagem é a seguinte, quando o contratante vem 
trabalhar com a gente, ele nunca vai te impor limites, ela 
carece de tudo, então trabalho tem, pra quem quiser, o 
que tu vai fazer é pegar o setor que tu quiseres e se 
aprofundar como quiser, e eu acho que vamos crescer 
mais num lugar assim do que numa empresa que você 
esteja enquadrada e não te deixe num quadrado, aqui 
nosso quadrado é o céu, vai te gerando desafios, 
primeiro começou como finanças, isso foi 
desencadeando nela também aquele interesse, mas 
por que isso, isso não ta certo, daqui a pouco ela viu 
que ela precisava de um programa, aí ela conheceu 
um programador aí, um cara que se dispôs a oferecer 
o trabalho dele pra gente, criar um sistema como ela 
queria, ela chamava o Pedro aqui e varava a noite, eu 
quero o imposto aqui, IPI ali, e ela ficou nesse 
emaranhado de controle.Pra ser tudo interligado o 
sistema todo interligado, principalmente na parte de 
processos na fábrica, pra gerar o custo. 
Isso, e eu dei asas pra ela entendeu, e naquela época 
era muito difícil, você não tinha nem pra sustentar a 
fábrica, fazer inovação. Ah, mas vale à pena, vai te 
pagar, desde que tu tenha pra pagar hoje né, no futuro 
vai valer a pena, se eu te provar por A mais B que é 
super vantajoso você fazer um curso de russo hoje, vai 
custar trinta mil, mas eu te juro que daqui a quinze anos 
vai valer a pena, se tu tiver os trinta pode ser, mas tu não 
tem cinco, pode valer a pena o que quiser, mas eu não 
tenho pra pagar, eu peço emprestado, mas não vai dar, e 
foi o que eu fiz, anos depois nem ela imaginava quanto 
eu tinha pedido emprestado, quando ela ficou sabendo... 
 
É muito caro você fazer um processo de automatização 
interligado de uma empresa, você tem que criar algo 
próprio, porque hoje em dia quando você compra um 
software... 
Como eu te falei, pra uma loja, se abrir um consultório de 
fisioterapia, vai ter pronto, a gente entra lá convênio A, 
convênio B, mas aqui era imposto, material, reduzida, 
credita, não credita, é um mundo. 
E faz o controle de estoque também, lançamento de OS. 
De tudo. Então a gente pôde implantar isso, claro, 
precisa, mas tem que pagar. Eu acreditei nisso 
também. Nunca disse pra parar com o sistema, parar 
com tudo que tá muito caro, não. 
 Pode acelerar que eu confio. 
M- Então como desvantagem você viu o custo, que foi 
um custo alto pra você. 
O sistema? 
-É.Não, não é o custo que é alto. 
M- O que você vê como desvantagem? Como vantagem 
você já citou que é você poder controlar tudo né. 
-É que o momento que nós estávamos vivendo na época 
deixava o sistema, não caro, não vou falar que não vale, 
com um preço elevado pra conseguir ficar mantendo 

elevado devido produto atípico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente interno e risco: 
filosofia  administrativa da 
empresa . 
 
Resposta ao risco é a da 
aceitação. 
 
Segunda inovação em 
processo incremental : 
ferramentas de gestão de 
controle interno- programa 
integrado de gerenciamento e 
controles internos criado pela 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente interno e risco: a 
filosofia da empresa . 
 
 
Alçadas e responsabilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 

 

naquele momento, hoje a gente poderia implantar um 
sistema plenamente que não teria desvantagem 
nenhuma, a desvantagem seria ficar alterando ele. 
M- O tempo talvez seria uma desvantagem? 
- Desvantagem não tem, eu não vejo desvantagem 
nenhuma no sistema, não me vem na cabeça agora 
nenhuma desvantagem. 
Só vantagens. 
Pode alegar alguma coisa aí, tu não consegue chamar 
uma manutenção de pronto. 
 
M- Porque vocês é que fizeram e aí não compreendem a 
sistemática ? 
-É um ponto de desvantagem. 
M- E como vocês fazem quando tem um problema? 
-Fala com o cara, não tem jeito, tem que chamar o cara 
que fez. 
M- Quando vocês chamaram essa pessoa, esse 
programador, ele criou o sistema e depois ele foi até o 
final ou vocês tocaram sozinhos? 
-Faltava um pedacinho pequenininho, só que foi o 
seguinte, a Angelita criou à sistemática, e o cara a lógica. 
Sim, o cara fazia a programação de acordo com o que 
ela queria. 
Daqui a pouco o cara cobrava um pouco mais do que 
ela achava que devia pagar, aí deu a briga com o 
cara, esse sistema aqui ta bom. 
Aí depois qualquer alteração que fosse feita, outra 
pessoa não servia. 
Até entender tudo aquilo, o cara voltou e falou, eu quero 
tanto pra fazer, então paga, “mas ele ta me roubando”, ta 
roubando a mim né, paga, é o preço, é uma certa 
desvantagem. 
Você fica meio limitado àquela pessoa por ser um 
produto que ele criou, qualquer operação que você 
faça no processo requer que ele venha até a empresa 
fazer a alteração. 
É essa a questão, você fica na mão do cara, quem tu 
acha que vem aqui as seis e esta disposto a ficar até 
as três da manhã, com a Angelita do lado, divide, 
multiplica, com a perfeição que ela sistematizou ali, 
inquestionável entendeu, mas não é fácil. 
M- Quando vocês fizeram todas essas inovações da 
bomba, das estruturas, da tecnologia, tudo isso foi 
acontecendo ao longo do tempo pelo o que eu entendi 
nos últimos dez anos, não nos últimos cinco como eu 
estava prevendo, esse desenvolvimento das inovações 
foi acontecendo aos poucos, primeiro uma bomba, logo 
depois veio isso, foram feitos aperfeiçoamentos no 
decorrer do tempo, e como vocês fazem agora pro futuro, 
tem algum projeto, uma nova inovação que está sendo 
testada? Ou é necessário assim, quando alguém pede, 
porque vocês não produzem em série, produzem por 
encomenda, então você tem uma perspectiva de algo 
novo no momento, uma nova encomenda, vocês impõem 
uma inovação ao cliente? Ou o cliente impõe a inovação? 
- São os dois. Eu estive terça-feira passada na fábrica 
da Scania em São Paulo, os caras querem fazer lá, não 
quero gastar muito, quero um caminhão assim e assim, 
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eu disse pro cara, não vamos botar uma bomba tão 
fraca assim, vamos colocar controle remoto, se 
vocês não puderem pagar, quem pode? Aí tem um 
pouquinho de vendas, de convencimento, a gente 
consegue conduzir um pouquinho, porque, na 
verdade, todo mundo tem vergonha de dizer que não 
sabe as coisas, o cara não sabe e tem vergonha de 
dizer, o caminho mais fácil é dizer não sei, me ajuda, ele 
não quer entender de caminhão, ele não tem que 
entender de caminhão, assim como eu não sei apagar 
fogo. 
Porque o cliente faz uma especificação, uma 
prestação, aí você começa a criar o caminhão, no 
decorrer da montagem, alguém vem aqui verificar se 
os itens estão coerentes com a especificação, enfim, 
é isso que ocorre. 
Começa assim, bem simples. Eu tive na fábrica da 
Scania, ele me deu, sete bombeiros, outro tem três 
bombeiros, ele quer o mínimo, eu falei, o mínimo, se tem 
um bombeiro você tem que ter um canhão com controle 
remoto, sem risco baixo, não pega fogo todo dia, na 
pintura quer isso, começou a me dar um cenário, a gente 
falou sobre um remoto e tal, e aí me deu, eu quero um 
canhão de cinco mil litros, um manual e o preço de um 
remoto também. 
E varia, pode construir um manual, que o custo é menor. 
É uma diferença de trinta a quarenta mil de um pro outro, 
é um carro, o carreto é uma torre de iluminação, uma 
bomba GPM, um sistema, uma tubulação de aço-
carbono, que não oxida, vai fazer o preço das duas pra 
saber se vale a pena ou não, uma câmera de vídeo que a 
gente bota como inovação pro cara poder olhar numa 
"tevezinha" tipo porteiro de prédio. 
 
M- Um retrovisor para dar uma marcha a ré e estacionar? 
-Bota uma câmerazinha, isso o cara achou o máximo. 
 
M- Mas qual a utilidade nisso? 
-Pra manobrar um "caminhaozão" de onze metros de 
distância, já mataram gente, em Brasília um cara morreu 
assim, o cara tava dando a ré e não viu o bombeiro atrás, 
vem, vem, quando o bombeiro viu ele tava atrás de um 
poste no meio do caminhão, foi dando ré e esmagou o 
cara no poste, essa câmera a gente bota na traseira, 
custa R$ 670,00 reais pra botar essa câmera.O custo é 
pequeno e o impacto é grande.O cara, nossa! Tem 
câmera de vídeo, olha aqui, os caras não pediram isso 
entendeu? Laptop e um GPS, R$1.100,00 do laptop mais 
R$ 500,00 de GPS, mil e seiscentos reais, num caminhão 
de R$ 460.000,00. 
 
M- E outras empresas fazem isso como vocês fazem? 
-Não. Eu coloco a mais porque é o diferencial nosso, 
ninguém fala mais que o nosso produto por si próprio, a 
gente não consegue passar por um caminhão e falar bem 
dele, ele tem que falar bem por si, a gente coloca essas 
coisas a mais pra encantar o cliente mesmo, você 
encanta com pouco, claro, R$1.500,00 reais, do meu 
bolso da pra fazer uma bela festa no final de semana, 

 
Processo de inovação de 
quinta geração com respostas 
flexíveis e customizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
.Riscos residuais  - depende da 
aceitação do cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210 

 

mas no caminhão não.O valor dele é bem alto né. 
Outra coisa, qual é a nossa melhor propaganda? Ele..., 
não adianta colocar propaganda no Jornal do Brasil, na 
Exame, na Isto é, vai custar uma grana tão grande. 
M- E quando vocês colocam todos esses acessórios, eles 
são procurados mais aqui dentro do país ou quando 
vocês vendem pro MERCOSUL, também exige isso? Ou 
não? 
-Não, eu não vendi pro MERCOSUL todo ainda, o único 
caminhão que eu fiz foi pra Petrobras da Bolívia, esse 
caminhão amarelo foi o primeiro caminhão com a bomba 
americana e a bomba de espuma alemã, depois nós 
convencemos eles a botar o canhão. 
M- Esse foi aquele caso da Bolívia que vocês demoraram 
pra receber? 
-Não, aquele foi outro. 
M- Foi justamente quando teve aquela crise com o 
governo? 
-Foi.  
M- Então vocês já produziram pra fora. 
-Duas vezes pra Bolívia. Foi uma licitação da Bolívia 
que os fornecedores aqui foram chamados pra lá e 
fornecemos lá, é o grupo Petrobras, mas com o CNPJ 
diferente, mas eu não vendi pro governo da Bolívia, 
por exemplo, foi pra Petrobras, se não fosse a 
Petrobras não vendia né. 
 
M- É. Por causa do risco. 
-Por causa do risco. No mês passado a gente ia fazer 
uma concorrência em Itaipu, eu falei, espera só um 
pouquinho, vai vender pra quem? Pro governo 
paraguaio ou pra Itaipu? Não, é pra Itaipu, então tá 
bom. 
 
E nesse processo de desenvolvimento todo, dessas 
inovações, dessas bombas e tal, vocês viram assim, 
algum risco, assim, estar com o caminhão pronto e a 
pessoa não querer mais aquilo, em função dessa 
inovação? 
-Por receber o caminhão não, porque ele comprou 
aquilo, a maior fonte de risco é a que ninguém vê, 
são os riscos que eu passo e que ninguém sabe, por 
exemplo, como eu já peguei um projeto de seis 
milhões pra fazer, pra Petrobras, onze caminhonetes 
de resgate com todos esses equipamentos aqui, tudo 
importado, daria seis milhões duzentos e pouco o 
projeto, ganhamos o projeto, vamos fazer, o 
pagamento deles foi na entrega, faltavam dois 
milhões e meio pra fazer, vai no banco buscar 
dinheiro vai, no SEBRAE, não tem, quem é que tem 
dois milhões e meio. 
M-E foi feito ou não foi feito? 
-Foi feito, o banco, um parceiro meu me emprestou dois 
milhões. 
M- E o valor total era de seis milhões, você diz assim em 
termos de lucro? 
-De venda. 
M- E o custo de dois? 
-Não, aí é que tá, eu vendi por seis, o banco te empresta 
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dois, pra comprar os insumos, materiais e tudo, nesse 
meio tempo, tu tem que ter os negócios, pagando a mão 
de obra junto, agora, o poder de convencimento que tu 
tem que ter pro banco te emprestar dois é muito grande. 
M- E mesmo, por exemplo, você tinha citado que você 
tem um contrato tipo uma seguradora que você ganha 
um percentual antecipado pra você ter um capital de giro. 
- Mas a Petrobras não dá antecipado. 
 
M- Ah tá, isso só funciona com empresa privada. 
-Se ela mete um milhão, dois milhões seria mais fácil, 
mas nesse contrato não tinha antecipação.Tem que ter 
todo o capital de giro. 
Faz se quiser se não quiser também não briga, da pra 
outro e pronto, tem que bancar, e esperar trinta dias pra 
receber, eles pagam no dia.Essas coisas que a vida vai 
te dando, eu tinha feito várias operações com esse 
banco, mas não com essa quantia, já conhecia, já nós 
tratávamos de tu pra tu, não, que eu to precisando, 
precisa de dinheiro?  
Não, preciso de operação, não me oferece dinheiro 
que eu não quero, porque dinheiro é diferente de 
operação, dinheiro tu pega e fica devendo, operação 
tu faz e ainda tem pra receber, quando eu fui criar o 
limite nessa seguradora, o cara tava bem nessa época 
aí, ele olhou o valor assim, nossa! Tu tens uma dívida de 
dois milhões cara! Como tu vai pagar isso? Se eu tenho 
seis milhões de negócio, o banco entrou com dois e eu 
entrei com quatro, quando eu receber, o banco pega os 
dois dele com um juros monstro aí pago, eu pego os 
meus quatro e estamos acertados, todo mundo ganhou, o 
banco alugou o dinheiro dele. 
Como aluga dinheiro? 
O banco aluga dinheiro, não vende dinheiro, ele aluga 
por um tempo, tu devolve aquilo e mais um aumento, é 
fácil, o banco alugou o dinheiro, cobrou os juros por 
aquele período. 
M- Então com a Petrobras você não tem como diminuir, 
digamos assim tendo uma antecipação do valor do 
contrato, o que minimizaria muito assim os custos e o 
quanto você tem que alavancar no mercado 
financeiramente. 
-Agora até consegui na Petrobras 25% de adiantamento. 
M- Por que eles não fornecem?  
-Depende da cabeça do cara, tem uns que estão a fim e 
botam no contrato, outros não, às vezes, o cara tá 
precisando do caminhão na hora, eu faço, mas você vai 
entrar com quanto aí? 
 Dá um adiantamento, te dou uma garantia, ele vai falar 
com o gerente, ele fala, se me deu uma garantia eu faço. 
 
M- Essa seguradora que você trabalha qual o nome 
mesmo? 
Tem Berkley, tem J. Malucelli têm várias que fazem. 
Você pega e ela garante aquele adiantamento que a 
empresa te deu, ela faz tipo um seguro e em caso de 
inadimplência ela devolve o valor desse 
adiantamento que foi dado, isso faz com o que você 
tenha a quantidade de dinheiro pra pode iniciar. 
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Isso faz a primeira resposta, você faz o caminhão com o 
teu dinheiro e com o dinheiro dos outros, se você fizer 
com o seu dinheiro você não vai muito longe, o teu 
dinheiro é o teu dinheiro, é teu, é mais fácil pensar assim, 
quando tu gerou, mas quando tu quem que tirar leite de 
pedra. 
M- Vocês começaram com o desenvolvimento buscando 
através de fornecedores, você diz que você visitou 
empresas no exterior, além dessas fontes, tem outra 
fonte de inspiração tipo feiras, vocês participam de feiras 
no exterior? 
-Como visitante, há duas semanas a gente até expôs 
numa lá, uma foto de um caminhão em uma feira na 
Espanha, através de um parceiro nosso que abriu um 
espaço pra gente e eu coloquei a foto de um 
caminhão lá e fiquei expondo lá junto com ele. 
-Em uma feira de segurança na Espanha, mas não 
porque achei que iria vender alguma coisa lá, não 
achei que iria vender caminhão pra ninguém lá, só 
que ela te dá uma certa credibilidade. 
M- É mais institucional no caso? 
-Justamente, tentar levar o teu nome um pouquinho mais 
alto. 
M- E outras feiras que tem pelo mundo vocês vão como 
visitantes pra pegar idéias e captar conhecimento. 
-Isso aí, em abril tem uma em Indianápolis nos Estados 
Unidos, não sei eu vou ou não vou, o Cássio vai numa 
daqui a dois meses numa na Alemanha que vai ter. 
M- E é importante vocês estarem em contado com essas 
fontes inspiradoras, pode gerar alguma oportunidade?  
-É isso que faz toda a diferença entende, só que quando 
tu está numa feira dessas, num lugar desses, tu vê o 
quão longe tu tá né, quando tá em Nova Iorque, num 
lugar desses tu vê, o quanto tu lá longe, quando tu volta 
de lá tu vê, essa mesma relação vale quando você vê um 
caminhão lá fora, quando você vê um produto, tipo esses 
daqui com o cara lá em cima com o canhão com controle 
remoto e tal, aí você pensa, não é fácil fazer. 
M- Quando você faz um projeto, você faz um protótipo ou 
você não faz um protótipo? 
-Não. 
M- Não tem como, porque não tem o que fazer depois 
com aquilo né? 
-A bomba sim, o americano faz o protótipo lá, o nosso 
maior desafio vai ser isso aqui ó, fazer esse caminhão 
aqui, fazer isso aqui e eles querem uma torre de água 
(mostrando uma imagem) com controle remoto, nada 
mais é do que esse caminhão aqui ó, entendeu? O que 
eu faço, essa parte do meio a gente domina, aqui é a 
mangueira, a bomba e o tanque, o chassis você compra 
pronto. 
Um caminhão normal, compra numa montadora, tipo 
Volkswagen, Ford. 
Um 2425 da Ford vai, essa parte de trás eu chego num 
cara que faz guindaste e domina isso. 
M- Então tem um parceiro que é terceirizado digamos 
assim. 
-Claro, é uma linguagem bem simples, tem uma 
empresa aqui do lado que faz guinchos. 
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M- Ele já tem a tecnologia daquilo né. 
-Vai eu fazer isso aí? Não, a gente chega pro cara e 
diz, quanto é que custa isso? Custa setenta e sete 
mil. 
M-E essa parte que você domina, você monta ali e aqui 
como se fosse um quebra cabeça, e a parte do meio que 
é o operacional do caminhão, que é onde fica a bomba, é 
a parte que vocês vão fazer certo? Nessa parte, quem 
projeta isso? Você faz no papel? 
Sim. Nós temos um setor de projeto aqui, mas sai da 
minha cabeça e da do Cássio, a bomba de não sei 
quantos galões, tantos metros pra cada lado, tem que ter 
o controle remoto, ou o canhão é manual, igual ao que o 
cliente vai escolher, vai ter isso, isso e isso, aí eu vou, 
passo o projeto que eu peguei lá de São Paulo da Scania 
e falo, Cristiane, me faz um projeto da Scania, me 
mandou agora, quer ver? Em primeira mão ó, desenhou 
o caminhão ó (mostra projeto). 
Uma projetista faz o desenho do caminhão conforme as 
especificações. 
Que eu dei pra ela, um modelo tal, também bota uma 
capinha assim, bota um carretel aqui, o canhão bota aqui, 
o compartimento traseiro, aí ela faz pra mim o primeiro 
esboço digamos assim, aí eu pego isso aqui, vejo que 
tem um vão muito grande aqui, ta esquisitão isso aqui, 
nesse meio tempo o Cássio já ta fazendo o meu 
orçamento lá. 
M- O Cássio é mais a parte administrativa e você mais a 
parte comercial e de produção é isso? 
-É isso. A gente dividiu, ele é a empresa mais pra dentro 
e eu sou a empresa mais pra fora, quando essa empresa 
começou, eu comecei tudo sozinho aqui, era eu e Deus e 
isso aí, depois começaram a vir às outras pessoas e eu 
sou bastante descentralizador, não quero nada na minha 
mão, na semana passada eu saí segunda as dez da 
manhã e voltei sábado duas da tarde, imagina se as 
coisas estão na minha mão? 
M- Mas a parte de vendas no caso não está muito 
atrelada no caso à parte de confecção e produção 
diretamente? 
-Não porque eu vendo, crio o caminhão e entrego na mão 
dele. 
M- Aí a produção se encarrega, mas a parte do 
desenvolvimento do produto fica na tua mão então? 
Na minha e na do Cássio, porque a gente se entende 
muito, eu só ligo pra ele e falo, é assim, assim e assim, 
ele, então ta, já entendi, são quinze, vinte anos fazendo 
isso, vim da Scania fiz o esboço do caminhão, chegando 
do hotel já fiz as especificações dele, com estrutura, com 
tanque, com isso, com aquilo, nesse meio tempo já 
passou o desenho pra ele, ele já ta orçando, quando é 
amanhã tá tudo pronto, tem o desenho do caminhão, tem 
uma especificação feita e tem um preço aproximado, eu 
não dei o susto nele ainda porque ele ta fazendo o 
orçamento lá, mas o cara da Scania já me disse que quer 
gastar duzentos e noventa e nove mil, ele tá orçando, eu 
sei que ele vai vir com trezentos e cinquenta, trezentos e 
sessenta, eu vou falar pra ele, se você quiser eu faço por 
trezentos, ele vai falar, você tá louco! Vamos tentar então 
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fazer um sem controle remoto, manual, dá menos, e é 
assim que funciona, quando der amanhã eu saio, e eu 
tentei criar um sistema aqui que eu sou absolutamente 
indispensável e totalmente insubstituível, por exemplo, eu 
tenho que ser totalmente dispensável na produção, 
ninguém tem que precisar nada de mim no dia a dia, eu 
posso sair agora daqui que ninguém depende de mim, 
pra fazer, pra construir um caminhão, mas eles têm o 
caminhão que eu vendi pra eles construírem, eu vendo, 
entrego e saio a partir daquele momento eles têm que 
pegar a especificação e construir aquilo. 
M- Mas quando vocês foram buscar as tecnologias de 
bomba, de visitar a Alemanha, os Estados Unidos, quem 
foi lá visitar? 
Eu. 
M- Foi você. 
Ele foi também, foi na Alemanha, já teve outras vezes na 
Alemanha, mas quem foi nos Estados Unidos fui eu, 
também eu era mais novo né, cheguei lá um guri né, no 
velhão lá e tal, vamos ser parceiros. 
M- Vocês tiveram dificuldade em conseguir a parceria lá 
fora em relação ao país? 
Não porque eu superava isso com o meu eu, por 
exemplo, não deixava o país me atrapalhar, algumas 
empresas tomaram até cano de empresa brasileira, 
que importou dez bombas e não pagou e tal, só que 
daí vale muito o teu eu ali também, a confiança que tu 
tem, se os caras te vêem como um picareta ou não, 
eu me lembro a primeira vez que a gente comprou 
aquelas três bombas dos caminhões amarelos, o diretor 
da empresa veio aqui, um senhorzão, pra conhecer e tal, 
ele tava sentado aqui e perguntei pra ele, o senhor é 
extremamente bem-vindo aqui na nossa empresa, mas 
porque o presidente de uma companhia que fatura cem 
milhões por ano, o senhor veio aqui no Brasil por causa 
de três bombas? 
Eu não sei se isso me orgulha ou se me preocupa, não, 
ele respondeu: eu viria aqui por causa de uma bomba 
só, porque nós queremos saber com quem nós 
estamos lidando e tratando, porque é muito 
importante pra nossa perpetuação da nossa empresa 
trabalhar com gente séria, querer saber como são os 
produtos, por isso que eu vim aqui olhar e estou servido, 
está aqui o meu telefone, se a empresa não te atender eu 
te atendo e fiquei amigo do cara, no outro ano eu que 
tava lá, ele me mostrou toda a empresa lá, ele me contou 
que veio um brasileiro e tava cheio de “Welcome”, depois 
ele me chamou e perguntou: “Marcos, agora eu gostaria 
de saber o que o senhor veio olhar aqui?”.... Nós somos 
uma empresa centenária, somos conhecidos 
internacionalmente, nós fomos fundados em 1889”. 
Eu falei: “A gente pode ser sincero, né.” A mesma 
coisa que o senhor. O senhor disse que se preocupa 
muito com quem vai usar as suas bombas. Eu 
também me preocupo com quem eu partilho, porque 
eu vou botar a minha vida na mão de vocês, o 
coração de um caminhão de bombeiros desse é a 
bomba, e eu tô botando a minha vida nessa empresa, 
então a minha vida esta na mão de vocês. Por isso 
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que eu vim aqui olhar o senhor”. Ele olhou assim pra 
mim: “Mas que coragem tu dizer isso, hein?” Eu  
falei: “Eu não acho que é coragem, eu acho que é 
sinceridade”. E se serve também pro senhor (...). Ele 
disse: “Só falei pra te testar, porque isso que eu gosto. E 
a partir de hoje, tens o que quiser, nem é de hoje, é do 
ano passado. E tem mais uma coisa, a partir de hoje, 
quando tu puder paga; se puder não pague. Só me fala 
mais cedo”. Tal e tal. 
“Americano não dá crédito a ninguém, só tira deles com 
pagamento na frente. (...) bombas, cara paga quando 
pode. Tem dinheiro antes, manda antes. Quer dizer, 
aquele dia que está escrito ali na invoice, se tu não 
pagou naquele dia, não vai cair o mundo. Não vai 
matar ninguém. Mesmo quando um juro. Não sabe o 
que que é isso. Ele sempre manda juros. Então pra tu 
criar esse relacionamento, ate o final do ano agora 
ele se aposentou, então tu só cria isso 
desenvolvendo um parceiro mesmo, entendeu? Não é 
só um fornecedor, é um cara que é parceiro. E isso foi 
bonito de ter criado nessa estrada. 
Bom, Marcos, eu acho que eu estou satisfeita, eu já 
consegui coletar muitas informações, tudo o que eu 
queria você me respondeu. Vou até parar.  
Retomou a narrativa. 
M-Então, pegando parceria em função da COPA e das 
Olimpíadas ? Que dê um suporte tecnológico que ainda 
não existe, que não  existe aqui ?  
-Justamente. Não existe aqui ou de certos  
 
requisitos. Que, por exemplo, que uma FIFA venha aqui e 
vai solicitar nos caminhões e nos veículos, que o Brasil 
ainda não dispõe. Então, na Europa já dispõe, teve no 
caso, pros jogos de Pequim, da última Copa do Mundo, 
então, eles já provém a Europa de carros. A Europa, 
Ásia e Estados Unidos. Então, a gente tem que estar 
associado ao bem maior. Mantendo o tamanho e 
também tentando ser sociável, no mesmo nível, né. 
Então, ter uma parceria com uma empresa dessas, 
saudável, sadia, justa e honesta, como a gente 
conseguiu estabelecer com eles, que eu possa dizer o 
seguinte: “Quero comprar um carro de aeroporto”. (...) tal. 
Precisa disso, disso e disso. Dessa bomba (...). 
M- A especificação? 
-A especificação completa. (...) Lá da viagem que eu 
tava, ele já me mandou. Esse aqui é cópia de um 
caminhão que vai te atender.  
M- Eles fazem caminhões de bombeiros, é isso? Eles 
vendem tecnologia? 
-É. Por aeroporto do Brasil. Então, eles acham que os 
caminhões, que eles têm, para o Brasil, se adapta 
perfeitamente.  
M-Mas o que ele vai dar é um suporte técnico. É isso? 
Ou ele vai te fornecer algum orçamento? 
-Uns caminhões pequenos, que a gente consegue 
montar no Brasil. A gente monta aqui e eles só me 
mandam uma bomba, um canhão. Alguma coisa. Mas, o 
caminhão a gente monta aqui. Até porque a gente monta 
igual eles montam lá. Com o mesmo porte, com tudo. Se 
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for um super caminhaozão de aeroporto... Isso aqui, por 
exemplo, eu montaria no Brasil. Isso já consigo montar. 
Que nada mais é quase um desse aqui, ó. (mostra figura) 
 Não muito diferente disso. Então, a gente tem como 
montar aqui. Agora, se for isso aqui, ó, esse aqui (F14), 
se for isso aqui, eu já não consigo montar aqui. (...F... 
designer) esse aqui com essa cabininha toda e tal.  
M-Que ela abre, né, a cabine? 
-É. Toda chique e tal.  
M- Parece um Transformers? Feito aqueles bonequinhos, 
que abrem ? 
-É. É tipo um desses daqui. Tá vendo? O Cássio tem até 
uma cópia desse caminhão lá. Agora, tu começas a 
especificação dele, ó. Esses chassis, essas potências. 
Isso a gente não tem no Brasil. Olha o trem de força do 
caminhão. A especificação que como ele faz. A 
especificação que ele começa a ter. Os eixos, os 
equipamentos. Aí, daqui a pouco tem o quadro. Os trens 
elétricos. Os diâmetros de aproximação do carro. Aí, 
você começa a ter aqui, ó. Olha o desenho. Onde é que é 
o motor. Aqui as rodas do carro.  
M- Nós não temos um chassi apropriado pra esse 
caminhão? 
-Não.  
M- Não existe no Brasil? 
-Não. Olha aqui feito por eles.  
M- Pra isso acontecer, uma montadora de caminhões, 
que faz chassi, teria que produzir especificamente? 
-Sim. 
M- E pra COPA, você acha que isso vai ser feito aqui no 
país ou não? 
-Não.  
M- Aí, só comprando de fora.  
Sim. 
M- Mas aí, no caso, teria que comprar o chassi de fora? 
-Sim.   
M- E tu montar aqui? Ah, tá.  
-Sim. Ou desse tamanho, montar por lá mesmo. Desde 
tamanho aqui, ó, monta tudo lá mesmo. Monta aqui, se 
for um caminhão menor. Que nós temos um chassi aqui 
que consiga receber ainda, esse tamanho de caminhão. 
Mas, esse aqui não. Tem que vir tudo de lá.  
M- Então, esse mercado vai ter muito que desenvolver, 
no caso que ter um chassi nessa estrutura e tal? 
-Ó, o canhão e tal. E não vai desenvolver, porque, 
mesmo com COPA, com quer que seja, tu vais ter um 
universo de cem caminhões, nenhuma montadora vai 
fazer protótipo desse pra 100 unidades. Isso faz por dia, 
pros outros mercados. Então, não vão fazer. Nenhuma 
Mercedes, nenhuma Volvo, vai querer uma linha, um 
protótipo,  pra 100/150 unidades.  
Apenas, né? 
E por um universo maior que esse.  
M- Mas, lá fora, esses chassi aí, são produzidos pela 
Ford ou por alguma montadora que tenha aqui no país? 
-Não.  
M- Só pra outros tipos? 
-É. Eles projetam até um (MAM 8x8), até um 
Volkswagen. Olha, é o que eu te digo. Ele é todo 
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computadorizado por dentro. O chassis desse ali, parece 
que é ( MAM – 8x8), mas todo resto, até nisso aqui, nós 
não temos condições aqui. Nossa é fábrica é pequena 
de se meter a esse nível de tecnologia. Ainda mais 
pra um, dois carros. É loucura. A gente não fabrica 
nem vinte. “Ah, deixa que eu faço”. Não faz! Entendeu? 
Ou fica louco.  
 
 
M-Fator de risco? 
-Gigantesco. Gigantesco. Inaceitável. Tipo: “Cara, te dou 
4 milhões pra fazer esse caminhão”. Não. “Deixa de ser 
bobo”, “Não. Porra é uma coisa, louco é outra. Isso não”. 
Entendeu? Fazer um negócio. O porquê daquilo. Todo o 
sistema do caminhão computadorizado. Todos os eixos 
independentes. Tu liga a bomba. Liga tudo. (?) – 1% ou 
6%. Só tu pegar esse (proportion race) entre 1 e 6, é uma 
novela inacabável. Só essa linha aí que tem que ter uma 
bagagem, uma experiência... Olha pra essas páginas de 
especificação... E tu achas que tu vais fazer isso aqui 
assim facilzinho aqui? Num caminhão que tem que 
respeitar normas? Que não é um caminhão de bombeiro 
comum que só tira água. Tem velocidade. (?) 
 
M- E prestar serviço de manutenção, também não tem 
condições, porque você não tem essa tecnologia ou seria 
possível prestar serviço? 
-Depois.  
M- Depois deles prontos aí poderia? 
-Aí, sim. Aí, eles querem vir aqui, nos ajudar.  
Nos treinar. Conforme o tamanho do problema, a gente 
consegue arrumar aqui. Não conseguiu, chama eles. 
Mas, pelo menos, eles têm um ponto aqui também. Tem 
alguém aqui. Como se diz: Tem um nativo que consegue. 
Não com 50 pessoas. Eles têm 400 funcionários. Aí, tem 
engenheiro que fica o dia inteiro só num gráfico, faz mais 
nada.  
Então, tá, Marcos. Obrigada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios de avaliação de riscos 
quanto ao impacto. Medir o 
risco operacional antes dos 
investimentos para que não 
ocorram falhas e erros 
causando prejuízos financeiros 
e no mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 

 

 
Colaboradora  Angelita  Linhares 
M- Gostaria que você me relatasse como foi à inovação 
em processo de TI gerenciamento de risco desenvolvido 
pela empresa. 
Quais os riscos envolvidos neste desenvolvimento desde 
quando começou o processo. Quem desenvolveu?Quais 
foram às principais dificuldades enfrentadas durante o 
processo?Como foi a aceitação pelos funcionários? 
Quais foram os riscos durante o processo de criação?  
Quanto aos custos foram elevados? 
Quais as vantagens competitivas que ele trouxe para a 
empresa? 
Hoje a empresa consegue se imaginar sem usar esta 
ferramenta? 
 
Bem, eu posso dizer que a gente descobriu a 
necessidade do processo junto com a mudança cultural 
da empresa. No momento em que o Marcos assumiu a 
direção a empresa mudou não só o produto que 
fabricava com se deu conta da necessidade de 
controles internos. Eu nem digo que os mais 
detalhados mais algum tipo de controle. 
 
Eu comecei a trabalhar com o Marcos em dezembro de 
2000, e eu já tinha alguma experiência não 
necessariamente na área de desenvolvimento e 
implantação de processo em TI. Mas em trabalhei em 
centro de processamento de dados e tinha algum 
conhecimento de programação. E a principal 
ferramenta que eu vejo para qualquer 
desenvolvimento : eu conhecia toda a rotina e 
processo interno da Carbe. Os pontos críticos que 
precisavam ser controlados.  
Tenho um foco muito bom nisso por ser da área de 
contabilidade. Eu posso dizer que basicamente o 
desenvolvimento do processo se deu através do estudo 
das rotinas que já funcionavam internamente tanto no 
chão de fábrica como na administração.  
Passando isso para um fluxograma de planilhas para 
conseguir visualizar o fechamento do ciclo dessa 
informação alinhar algumas diferenças e falhas no 
processo. E a partir disso desenvolver um banco de 
dados com todas as informações gerenciais e 
administrativas e de produção armazenadas e 
controladas. 
O principal diferencial que nos vemos é que ao 
desenvolver nosso próprio sistema de informação 
nos conseguimos alcançar uma gama maior de 
funcionários. Isso porque nos utilizamos o 
vocabulário que veio da cultura do próprio chão de 
fabrica na maioria das vezes.  
Um exemplo, prático na CARBE nos controlamos o 
processo de produção das viaturas em pequenos 
processos separados onde é possível medir cada um 
individualmente. Nós chamamos isso de aplicações, 
que seriam nada mais que os setores da produção 
interagindo no produto. Com a aplicação de matéria-
prima e mão- de- obra direta. 
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Só que o uso deste vocabulário já era conhecido ao 
menos 20 anos e isso facilitou como possibilitou a 
implementação de um sistema que em algum momento 
que tivesse que ser alimentado por funcionários com grau 
de instrução básico. 
 
O desenvolvimento desse processo é continuo, já 
trabalhamos nele há dez anos e  continuamente 
estamos aprimorando. 
Inicialmente eu desenvolvi o sistema com a ajuda de um 
programador terceirizado, no primeiro na figura de uma 
única pessoa. O que representou alguma dificuldade ao 
logo do processo. E é nesse único momento que eu 
vejo que o processo sofreu algum risco. Eu não 
conhecia a sintaxe da linguagem, a quantidade de 
informações para exportar para o banco de dados que 
era enorme. 
O tempo era cada vez menor porque a gente começou a 
implementar em módulos , e aos poucos se deu conta 
que para um modulo funcionasse corretamente era 
necessário a implementação de um outro com a qual 
algumas rotinas interagiam. Por exemplo, não fazia 
sentido implementar controles de estoque desvinculados 
do financeiro este por sua vez era mais funcional se 
estive ligado a contabilidade. Foi necessário trazer essa 
realidade de processo informatizado para todos os 
setores e isso nos fez ter que acelerar a implementação 
de um sistema a qual não havíamos definido um tempo 
limite. 
Como em toda organização que passa por grandes 
mudanças culturais houve diferentes formas de 
aceitação pelos funcionários.  
Em sua maioria receberam de forma positiva porque 
representava um avanço e uma economia de tempo 
em rotinas. Anteriormente, eles teriam que 
desenvolver muitas vezes por si mesmo e com 
poucas ferramentas de trabalho. Eles deveriam 
formas de armazenar os dados e compilar em forma 
de relatórios que eles mesmos criavam. Como por 
exemplo, uma estimativa de custos de uma 
determinada OS, controles de saldos de estoque etc. 
Não existia padronização, “parecia uma torre de 
babel”, porque nenhum relatório consegui fechar 
com outro. 
Mas também houve funcionários que se mostraram 
resistentes as mudanças na área de gerenciamento 
de risco, porque isso representava maior controle em 
tarefas, rotinas, procedimentos etc. Ao longo do 
processo isso foi sendo nivelado naturalmente, os 
poucos que não conseguiam se adequar acabaram 
por se desligar da empresa.  
Por exemplo: eu precisava que eles fornecessem a 
informação da quantidade de mão-de-obra aplicada em 
cada viatura. Porque todas são diferentes entre si, de 
portes ,custos e perfil de cliente totalmente diverso. Isso 
faz com que a mão-de-obra aplicada seja variável. Então 
a única maneira de obter essa informação é fazendo 
com que o funcionário registre ao longo do dia 
expediente de entrada e saída de cada viatura. Tipo 
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assim: ele esta na OS 257 trabalhando na estrutura 
então ele vai se dirigir a um terminal, informar o 
numero da sua matricula o numero da OS 257 que 
está estampado no para brisa e selecionar a 
aplicação que é a estrutura. E ai quando ele mudar de 
viatura ele só tem que entrar com a matrícula de novo 
e o sistema entende que ele esta dando saída, pois 
ele já uma entrada anterior e fica a espera de um 
novo numero de viatura. É dinâmico este processo.  
A dificuldade é que num primeiro momento eles 
achavam que isso iria denunciar alguma ociosidade  
com a inércia do funcionário. Ai tentava boicotar não 
registrando, esqueciam , diziam que o computador 
travou enfim... Para tal desenvolvemos “por baixo 
deste sistema” o cartão ponto do funcionário, com 
isso uma coisa ficou vinculada a outra e ele ficou 
obrigado a nos dar a informação que tanto 
necessitamos. 
 
Com isso nós temos como saber: a quantidade de 
horas homem utilizadas por cada viatura, com isso é 
possível mediar à capacidade produtiva da fábrica 
auxiliar o PCP (planejamento controle e produção) a 
fazer um uso mais adequado do tempo disponível. 
Fornecer aos sistemas contábeis os dados de 
alocação de mão-de-obra direta aplicada o que hoje 
representa uma parte importante do custo do produto 
porque envolvem um longo tempo de produção. Além 
de fornecer dados para planejamento estratégico e 
orçamentário e controle de estoque de matéria 
primas e insumos. 
Então, posso dizer que foi relativamente fácil o modo de 
implementar o processo, porque diante das dificuldade 
que nós tínhamos pela falta de informação, que era muito 
pior, posso dizer que este processo é fácil . 
Voltando a parte de gerenciamento de risco estes 
dados compilados nos dá uma rastreabilidade maior 
com relação aos riscos envolvidos no produto. Já 
que cada caminhão custa aproximadamente R$ 
1.000.000,00 de reais. Com uma variedade incrível de 
perfil de fornecedores de seguimentos diferente que 
juntos fornecem algo em torno de 3500 itens, que são 
codificados e rastreados pelo sistema de alocação de 
matéria prima em cada viatura. Isso possibilita saber 
exatamente o que, de quem, e quanto foi utilizado em 
cada viatura em termos de custos e despesa com 
matéria prima, insumos, serviços terceirizados e 
demais processo de controle de qualidade como o 
registro no IMETRO , CATERG, CREA e conformidade 
de normas de segurança internacionais.Então, esse 
sistema gerencia o risco além de representar uma 
razoável segurança dos controles internos e peças 
contábeis.  
E ainda possibilita a concretização do nosso 
principal diferencial ofertado ao cliente: eventuais 
danos desde ao mau funcionamento ou peças de 
reposição são devidamente atendidos com rapidez e 
eficiência por termos registro e rastreabilidade de toda e 
qualquer peça, serviço,equipamento  que foi aplicado no 

empresa através de atributos 
responsabilidade, controle e a 
competência define o ambiente 
interno da empresa. 
 
 
 
 
 
 
Alçadas e responsabilidades - 
rejeição dos funcionários 
porque  os controles poderiam 
denunciar falhas ou ociosidade 
por parte dos funcionários. 
 
 
 
 
 
Resposta ao risco: reduzir. 
Medidas  de controle da fábrica 
(produção, estoque, 
faturamento) reduz a 
probabilidade e o impacto dos 
riscos. Tanto de financeira de 
pessoal e de estoques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão de controle interno . 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão de risco -. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inovação incremental  
ferramentas de gestão de 
controle interno que auxilia e 
possibilita reduzir e evitar 
riscos. 
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produto.  O que eu quero dizer: se um caminhão feito 
por nós der qualquer dano, problema, defeito que 
impossibilite seu funcionamento nós temos como 
saber através de uma consulta ao sistema pelo 
OS/chassi e a aplicação (setor onde esta peça foi 
aplicada). Saber quem foi o fornecedor, a referência 
do fabricante e providenciar sua imediata 
substituição em um curto espaço de tempo.  
Afinal trata-se de viaturas de combate a sinistro que não 
podem estar impossibilitadas de atuar por terem sido 
vitimas de sinistro. Ah ... ah hora bolas. 
É por isso que, além de agregar qualidade, possibilitar 
estudo e redução de custos, planejamentos estratégicos 
ao nosso produto, o sistema contribui para que sejamos 
referencial em termos de responsabilidade técnica o que 
nos torna ainda mais competitivos. Atualmente não 
conseguimos nos imaginar funcionando sem essa 
importante ferramenta. 
M- Angelita você acha que os controles de 
gerenciamento de risco interferem os funcionários quanto 
às inovações tecnológicas? 
Não eu acredito que eles interferem, mas de forma 
positiva porque fornecem históricos. Né que quando 
analisados são importantes para guiar a empresa no seu 
principio de melhoria continua. Como por exemplo: uma 
substituição de uma determinada matéria prima por estar 
obsoleta ou com tecnologia ultrapassada é registrada. 
Isso nós chamamos de cadastro auxiliar, esses materiais 
continuam no banco de dados, mas com uma marca e 
um novo código pelo qual for substituído bem como a 
justifica isso auxilia o projeto e o planejamento para que a 
busca de novas soluções seja melhor orientada e não se 
perca informação causando um retrocesso. Isso serve 
como uma experiência do que funciona, do que não 
funcionou, ao meu ver isso auxilia as inovações . Pois 
nível o conhecimento dos funcionários mais experiente 
com os novos colaboradores, fica equilibrado pelo menos 
ao que se refere à parte prática. 
Quanto ao custo eu diria que é insignificante diante 
do que ele representa, pois ele é desenvolvido em 
Access que é uma linguagem disponível no pacote 
do Windows e o desenvolvimento e analise dos 
dados é feita por mim, que já sou funcionária. 
Então, o que é mais caro é o custo de programação 
terceirizada quando a demanda exige. Atualmente por 
exigência da receita federal estamos obrigados a 
entrega do SPED contábil (isso é uma contabilidade 
virtual). Onde todos os livros e peças contábeis serão 
substituídos pela remessa de único arquivo 
eletrônico. 
Então, o nosso sistema de gerenciamento de risco já 
irá gerar o novo SPED para atender a exigência do 
fisco. Isso demonstra que apesar de gerencial ele é 
um sistema com informações exatas, precisas e 
coerentes entre si. 
Nós pensamos que se ele consegue atender desde o 
funcionário do chão de fábrica até o fisco da receita 
federal atende todos os objetivos nos dá 
credibilidade e confiança. 

 
Gestão de controles internos 
geram facilidades para área de 
assistência técnica, qualidade e 
desenvolvimento de novos 
produtos evitando retrocessos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inovação incremental utilizando 
a tecnologia disponível no 
pacote Windows.  Estes 
controles atende aos novos 
requisitos fiscais exigidos pela 
receita federal chamado de  
sistema publico de 
escrituração digital –SPED 
resolução CFC 1255/09 . 
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ANEXO I - FOTOS DA PRODUÇÃO 

 

Foto 1 – Caminhão de bombeiros em linha de montagem – cliente  

Petrobras. 

 

 

 

Foto 2: Estruturas  aparafusadas Bosch e bomba de água 

(vermelha). 

 

 

Foto 3: Canhão de projetor  de água e espuma. 
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Foto 4- Camionetes – TOYOTA - sinistros 

 

 

Foto 5 – Camionetes para Polícia Federal  com suporte eletrônico 

para carregar armamento. 

 

 

 

Foto 6 – Bombas de água e de espuma (azul) e de espuma - linha 

de montagem. 
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Foto 7- Estrutura comum com solda. 

 

 

Foto 8 – Estrutura aparafusada Bosch. 

 

 

 

Foto 9 – Perfil de estrutura aparafusada Bosch. 
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Foto 10 – Estrutura refrigerada para laboratórios da Polícia 

Federal. 

 

 

Foto 11- Camionete para sinistro em exposição. 

 

 

 

 


