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Resumo
Este trabalho mostra como desenvolver uma metodologia para apoiar e integrar os

conceitos e projetos do Sistema Holônico de Manufatura (SHM)  com  as demais áreas da
organização para pleno sucesso de Gestão Organizacional, sendo uma nova gestão
empreendedora, com apoio desta nova tecnologia na redução dos custos e incremento de
valor agregado. O SHM está em processo de desenvolvimento no chamado “Consórcio dos
Países Ricos para o Século XXI”, o qual envolve governos, empresas e universidades dos
países do primeiro mundo, desenvolvendo tecnologia e conhecimento relativos ao Holonic
Manufacturing System (HMS). Este novo conceito, já em desenvolvimentos pelo consórcio
acima, permitirá aos países detentores deste avanço vencer os desafios do mercado
globalizado e ganhar ainda mais competitividade internacional.

Palavras chaves: Sistema Holônico de Manufatura, SHM, Sistema de Manufatura
Inteligente, Integração, Redução de Custos e Competitividade.
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1. Introdução

O objetivo primordial deste trabalho é desenvolver uma metodologia de integração

entre os holons manufatura e os holons gestão que serão apoiados por ferramentas de

análise e de operação que deverão ser utilizadas, visando investigar os elementos que

formam esse sistema, Sistema Holônico de Manufatura que já esta em andamento nos

países desenvolvidos através de um consórcio internacional envolvendo seus governos,

empresas e universidades, na busca de domínio dos mercados globalizados e ganhos de

competitividade.

Todo os conceitos obtidos deste trabalho deverão ser analisados diante da

realidade brasileira e sua relação com a comunidade dos países desenvolvidos, servindo

como um novo paradigma de atuação das empresas nacionais como uma nova estratégia de

atuação, proporcionando competitividade local e global. Servirá, também, como uma

pequena contribuição aos meios acadêmicos e a comunidade, em geral, para o

desenvolvimento do país.

Com este trabalho, procuraremos desenvolver uma dinâmica dos sistemas

holônicos que ajudem na resolução de problemas nos ambientes industriais, com recursos à

especialização e descentralização de tarefas, apresentada como uma arquitetura e protocolo

de negociação para os escalonamentos dinâmicos das atividades, onde uma comunidade de

holons representando recursos e tarefas estabelecem uma negociação com vista a garantir

que estas últimas sejam executadas de modo a atenderem a um certo tipo de restrições

(prazos, qualidade, custo etc.) e possam ser conduzidas plenamente aos interesses

organizacionais. O sistema terá ainda a capacidade de aprender como deve reagir em caso

de situações extremas ou exceções (avaria de máquinas, encomenda prioritária etc.) de

acordo com o histórico ou passado (e.g. aprendizagem por exemplos ou casos e por geração

de hipóteses).

                   Portanto, esperamos poder direcionar uma integração das atividades de

operação e de gestão em um sistema multiagente, o Sistema Holônico. Empregaremos todas

as valências, como a cooperação, a coordenação, a racionalidade, a inteligência, que darão

corpo ao sistema que emanarão deste pressuposto. O Sistema Holônico de Manufastura

fornecerá corpo às estratégias adequadas para a distribuição hierárquica das
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responsabilidades, consistem em criar uma comunidade de agentes que interagem entre si

no sentido de cooperarem para a resolução de problemas, o que pressupõe uma certa forma

de organização social.

                   Nos sistemas de produção, estas concepções deram origem ao Sistema

Inteligente de Manufatura e, agora, ao Sistema Holônico de Manufatura (SHM). O Sistema

Inteligente de Manufatura permite-nas uma visão avançada do problema e faz uso de um

juízo de prudência para melhor harmonizar os recursos disponíveis; humanos ou materiais;

consolidando-os, desde a concepção do produto até sua entrega ao cliente, da produção à

distribuição, buscando incrementar a produtividade e a qualidade. O Sistema Inteligente de

Manufatura proporciona a capacidade para responder imediata e corretamente, aos

estímulos e mudanças constante do mercado.

                   Quanto ao Sistema Holônico de Manufatura (SHM) podemos percebê-lo como

sistema dinâmico e descentralizado, do qual, nós, seres humanos, somos uma parte. O SHM

está baseado no conceito de holon (Koestler-1967). O holon pode ser entendido quer como

o todo quer como uma parte; i.e., um holon pode ser constituído por outros holons ou ser

uma parte de terceiro. O conceito de holarquia proporciona-nos uma visão de como um

sistema de holons que cooperam entre si para atingir uma meta. A holarquia define as

regras básicas de cooperação entre holons, limitando assim a sua autonomia.

                   Em um sistema de manufatura podemos considerar os recursos físicos

(máquinas, equipamentos e ferramentas) como holons que se agrupam para formar uma

célula ou linha de fabricação. Podemos ter os mais diversos holons lógicos, tais como: o

holon do planejamento de processos, do planejamento de produção, da logística, etc. Num

sistema de manufatura, pode-se ter holons representando quer os recursos, quer as tarefas,

que irão representar e executar.

2. Objetivos

Quando debatemos sobre a globalização, podemos perceber que o Estado tem as

condições e instrumentos para elaborar as reformas necessárias para que o país possa obter

as vantagens e prosperidade com a globalização sem correr riscos de desemprego e

exclusões dentro da sociedade, com uma política industrial adequada, estruturalismo
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educacional e atuação sistêmica para o desenvolvimento científico e tecnológico. Podemos,

com projetos e ações positivas, não somente estabilizar o país, mas também fazê-lo crescer

e construir uma nação ainda maior, investindo na educação e no desenvolvimento

tecnológico, com os recursos advindo das transnacionais, com a abertura da economia e a

efetivação das reformas pelos quais se vem postulando e lutando, no Congresso, para dar ao

nosso país uma postura moderna e de confiabilidade perante as nações exportadoras de

capitais permitindo, assim, um futuro global de nossa economia e sociedade.

  O Brasil com o 10º maior PIB do mundo, aproximadamente US $ 800 bilhões, tem

uma participação muito aquém de nosso potencial e do nosso produto interno bruto. Dentre

os exportadores globais o nosso país ocupa a 25º posição e nas importações a 23º posição,

mostrando-nos a situação nada cômoda de nossas transações internacionais, que não

alcançam 1 % do total mundial. Este posicionamento é em razão da baixa competitividade

de nosso parque manufatureiro, falta de experiência empresarial voltada para as transações

internacionais, apoiadas até então pelo protecionismo e paternalismo que sempre proibiram

as importações e clausularam nossa visão para o mercado internacional, favorecendo o

lucro elevado no mercado local.

  As pesquisas mostram-nos o despreparo em que as empresas nacionais estão, para

enfrentar a globalização da economia. Esta situação coloca nossas indústrias em um terrível

descompasso com as organizações transnacionais e as do primeiro mundo, de um modo

geral. E o maior problema está na falta de uma política industrial que apóia à crescente

necessidade do desenvolvimento dos recursos humanos e físicos das organizações, como

também canais de financiamento para pesquisa e desenvolvimento, que punem o sistema

produtivo nacional.

  Recente estudo elaborado, conjuntamente, pelo BNDES, CNI e Sebrae  evidenciou

a crítica situação de nossas indústrias e sua dificuldade em enfrentar o processo de

economia global existente. Com a falta de recursos financeiros e uma visão internacional,

as indústrias nacionais utilizam muito pouco das técnicas e ferramentas modernas de gestão

empresarial. Os dados impressionantes desta pesquisa mostram-nos a seguinte utilização

percentual das modernas técnicas administrativas no universo pesquisado, conforme Tabela

1, abaixo:
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                                                Técnicas/Ferramentas          Utilização
 

  Planejamento Estratégico                    14 %
  Qualidade ISO- 9000                           12 %
   Just-In-Time                                          9 %
   Automatização*                                     9 %
   Terceirização                                          9 %
   Kanban                                                  5 %
   Reengenharia                                        4 %

                                    * manufatura inteligente, ágil, enxuta, células  etc.

                        Tabela 1. Utilização de técnicas modernas de gestão no Brasil.

A aceleração do comércio mundial, que contínua crescendo e espalhando-se cada

vez mais pelo mundo, mostra-nos que as organizações transnacionais evoluíram de maneira

dinâmica para os produtos globalizados - produtos finais composto de componentes

elaborados nas mais diversas partes do mundo, tais como computadores, eletrônicos,

produtos de consumo e automóveis.  A globalização está cada vez mais buscando as nações

emergentes, que se estabilizam econômica e socialmente, em face do grande mercado que

surge na elevação da capacidade do poder aquisitivo, da enorme massa que aflora para o

mercado com esse novo poder.

3.  O Sistema Holônico de Manufatura

O Sistema Holônico de Manufatura (SHM) será um dos caminhos que as

organizações disporão, no próximo século, para atender às necessidades de processos de

manufatura, capaz de produzir de maneira rápida e contínua lotes de pequenas produções,

tendendo a unidade, reduzindo drasticamente seus custos e tornando seus preços baixos e

posicionando-se como organizações altamente competitivas. As pesquisas elaboradas pelo

Consórcio dos Países Ricos para o Século XXI fazem acreditar que a melhor maneira de se

alcançar essas necessidades será através de um sistema aberto, distribuído, inteligente,

autônomo e cooperativo, capaz de permitir modularidade e alta flexibilidade, de serem

recompostos e reutilizáveis. Os sistemas terão a capacidade de se reconfigurarem de

maneira fácil, ágil e rápida, possibilitando produzir uma variedade muito grande de

produtos. Terão, ainda, a capacidade de se organizarem de conformidade às necessidades
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do momento, fazendo frente e aprimorando de maneira inteligente às variáveis imprevistas

que ocorrem no ambiente externo.

O  SHM será formado por holons (elementos cooperativos e autônomos), pessoas,

redes de comunicação e métodos que visem a cooperação, incluindo procedimentos para

negociações e divisão de recursos (Van Leeuwen e Norrie, 1997). Estão inclusos no sistema

os seguintes elementos: hardware, software, arquitetura de sistema, arquitetura de

informação, o papel dos recursos humanos e, principalmente, a organização como um todo.

O sistema SHM estabelecerá as bases tecnológicas e organizacionais a serem alcançadas,

neste novo século que se inicia, tendo em foco as seguintes metas globais:

•  Desenvolvimento, marketing e suporte do HMS compatível;

•  Projeto, implementação e suporte do SHM em aplicações para o usuário final;

•  Aumento da compreensão, sistematização e aceitação dos conceitos do SHM;

•  Apoio ao desenvolvimento de padrões internacionais para o alcance das metas;

•  Ação de uma nova Gestão Empreendedora.

É de suma importância para nosso país que se desenvolva, também, pesquisas

paralelas neste campo que será o grande diferencial das empresas para este novo século, e

que o país possa avançar ainda mais na busca de uma posição de liderança no mercado

globalizado. O desenvolvimento das pesquisas de sistemas de manufatura de última

geração, tais como manufatura inteligente, manufatura ágil, manufatura enxuta e

principalmente pelo conceito do sistema holônico, certamente será um fator de grande

importância para nos conduzir as empresas à liderança de mercados e colocar nosso parque

manufatureiro com elevada competitividade e possibilitar forte crescimento econômico.

Os pontos importantes deste trabalho são:

1. Desenvolver os conceitos primordiais da Arquitetura do Sistema Holônico de

Manufatura (SHM), criando fundamentos e planos específicos de trabalho;

2. Comparar os sistemas de Manufatura, tais como; ágil, enxuta, inteligente com o SHM,

visando ressaltar as diferenças de arquitetura entre eles, permitindo assim desenvolver
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um modelo virtual para análise comparativa entre um sistema Holônico de Manufatura

e um sistema tradicional com o auxílio de ferramentas computacionais, possibilitando-

nos definir os parâmetros básicos do;

3. Estabelecer uma metodologia para apoiar o projeto e o planejamento de Sistema

Holônico de Manufatura (HMS), ressaltando as vantagens competitivas do sistema;

4. Comprovar através da utilização prática das enormes vantagens e os fatores de

competitividade que advirão da utilização do Sistema Holônico de Manufatura (HMS);

5. Desenvolver, com base em um planejamento estratégico, uma abordagem de Gestão

para o Sistema Holônico de Manufatura adaptando seus conceitos a realidade

empresarial;

6. Divulgar os conceitos e pesquisas desenvolvidas neste trabalho para as comunidades

acadêmica e empresarial do país, através da mídia e internet, buscando estimular

iniciativas semelhantes tanto na área acadêmica como empresarial para contribuir para

o seu desenvolvimento e o crescimento nacional.

 Em face aos objetivos principais deste trabalho, que pretende apresentar novos

conceitos e ferramentas para a gestão e operação da manufatura, e que as empresas que os

disporão com o elemento de vantagem competitiva aos desafios deste novo século. Os

resultados obtidos aqui servirão de apoio e ajuda para novas idéias e projetos, já que a

tecnologia SHM está no inicio de seu desenvolvimento, e ainda somente nos principais

países do primeiro mundo, os mais desenvolvidos  é que iniciaram um trabalho de

vanguarda.

Com este trabalho buscaremos obter os seguintes resultados:

•  Elaborar conceitos e características simples sobre SHM;

•  Sistematização de informações sobre SHM possibilitando fácil acesso e manipulações

estratégicas em suas aplicações;

•  Disponibilizar os conhecimentos do SHM às comunidades acadêmica e empresarial;
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•  Contribuir para o aprimoramento dos talentos humanos nacionais com conhecimento e

domínio do SHM;

•  Fornecer subsídios para a formulação de um Plano Estratégico de Competitividade

Industrial para o governo;

•  Estabelecimento de uma metodologia para projeto e planejamento de sistemas HMS.

•  Desenvolver equipes de pesquisa para aplicação de SHM.

Para facilidade e melhor compreensão do desenvolvimento da metodologia

apresentaremos a seguir algumas conceituações importantes dos elementos que são partes

do trabalho e servirão como pontos chaves para o seu sucesso. Abordaremos a Manufatura

Enxuta, Manufatura Inteligente e Planejamento Estratégico que são integrantes  do sistema.

3.1.  Manufatura Enxuta

Segundo Womack (1998), a manufatura enxuta baseia-se no princípio de

continuamente adicionar valor ao produto através de um sistema de manufatura sem

desperdícios ou atrasos. Criando tal sistema, os processos que adicionam valor devem ser

ligados fisicamente, de modo a se criar o fluxo suave de uma peça entre as operações. O

resultado final será um sistema de manufatura formado por células produzindo de acordo

com a demanda do cliente. Adotando tal sistema, uma empresa será capaz de produzir no

ritmo adequado com o mínimo inventário, respostas rápidas e flexibilidade para mudar de

acordo com as mudanças de suas necessidades. Nesse sistema, o fluxo de informação,

desde a ordem do cliente até a entrega do produto, ocorrerá sem atraso, desperdícios ou

custos adicionais desnecessários. Desse modo, cria-se um diferencial competitivo

significante para o mercado.

A manufatura de bens e serviços está presente em todos os tipos de atividades

econômicas. Ela caracteriza-se pela transformação de matéria prima, em seus diversos

estados, em produtos finais disponibilizáveis ao consumidor (Batocchio & Agostinho,

1997).  Uma característica importante dos modernos sistemas de manufatura é a valorização

do conhecimento, visto como parte do capital ativo das empresas: o capital intelectual

(Edvinsson & Malone, 1997). O sistema de informação, o conhecimento adquirido pelos
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funcionários e o valor social perante a sociedade devem ser considerados quando o valor da

empresa é levantado. O projeto de sistemas de manufatura, um sistema de manufatura

começa com a definição dos requisitos funcionais que satisfarão as necessidades de seus

clientes internos (operadores) e externos (consumidores dos produtos manufaturados). Em

seguida, os parâmetros de projeto que atendam a esses requisitos funcionais devem ser

desenvolvidos. O projeto é então definido como a criação de uma solução na forma de

dispositivos, sistemas, ou processos que satisfaçam às necessidades levantadas pela relação

entre os requisitos funcionais e os parâmetros de projeto.

A manufatura enxuta tem origem nos conceitos pioneiros de produção que levaram

ao Sistema Toyota de Produção e aos princípios do ohnismo. Eles surgiram como forma de

atender às necessidades da indústria japonesa de produzir a custos baixos e pequenas séries

de produtos variados. Isso não era possível com o tradicional sistema de produção em

massa introduzido por Henry Ford no começo do século. Hoje, esse sistema japonês de

produção é conhecido como manufatura enxuta (Womack et al., 1990). A manufatura

enxuta é basicamente a combinação de dois princípios: o just-in-time e a autoativação da

produção.

 A manufatura enxuta é de grande valia para a empresa ágil, já que tempos

pequenos de “Lead-time” e mão de obra com especializações múltiplas são imprescindíveis

para responder rapidamente às mudanças no mercado. A adoção da manufatura enxuta

prevê resultados como: redução do ciclo de produção e dos estoques intermediários entre

processos, conseqüentemente reduzindo o capital necessário, aumentos de produtividade e

capacidade e diminuição do tempo de resposta para o pedido do cliente.

3.2. Manufatura Inteligente

 Uma definição de manufatura inteligente veio de um relatório comissionado pelo

Iaccocca Institute Bethlehem P.A.(1991) – “Estratégia das Empresas de Manufatura para o

Século 21”, dos autores Nagel & Dove. Segundo eles, Manufatura Inteligente é: “A

habilidade de prosperar em um ambiente competitivo onde ocorrem mudanças contínuas e

inesperadas, e responder rapidamente às bruscas mudanças do mercado orientadas pelos

clientes, valorizando seus produtos”.
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Está claro que os efeitos da Globalização no mercado mundial tornam cada vez

mais necessário que as empresas adotem medidas para atingir a manufatura inteligente ou

ágil, que estão constituídas dos seguintes parâmetros:

•  Um provedor de soluções, ela não mais faz um produto, mas sim constrói um

relacionamento com os clientes, um relacionamento duradouro que vai bem

além de um produto, abrangendo serviços que proporcionam valor ao cliente e

são a sua fonte de riqueza mais significativa;

•  Colaborativa, tanto dentro como fora da empresa. Isto normalmente significa

parcerias da empresa com “organizações virtuais” fora da empresa. Empresas

ágeis agem colaborativamente para explorar oportunidades de mercado, para

satisfazer novas demandas de mercado criadas pelos clientes;

•  Inovadora, através de seus talentos humanos e das instalações produtivas

escaláveis ou reconfiguráveis, com uma equipe de trabalho que tenha a

iniciativa e flexibilidade de responder criativamente às necessidades do

cliente.

 O paradigma tradicional enfoca um alto volume de produção e uma baixa

variedade de produtos, mas as tendências mostram que esse enfoque está desaparecendo,

pois os consumidores estão desenvolvendo uma nova postura, através de exigências que

mudam as características do mercado.  Uma resposta a essa exigência é a fragmentação do

mercado, levando a customização em massa... produtos necessitam ser fabricados para

atender requisitos particulares do consumidor, com custos similares à produção em massa,

(Gould, 1997), na qual o sistema tradicional de produção em massa é exigido ao máximo

para prover soluções individualizadas ou únicas ao segmento específico de mercado.

Em função do exposto, (Owen & Kruse 1997) apresentam, também, uma definição

para a Manufatura Inteligente: “Manufatura Inteligente é a habilidade de uma empresa de

administrar a mudança, no imprevisível mundo do comércio e da indústria e, sobreviver no

mercado que demanda uma rápida resposta às inesperadas mudanças nas demandas do

consumidor, nos desafios competitivos e nas rupturas tecnológicas”.
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Na Figura 1, extraída de (Gould 1997), pode-se ver, para diferentes sistemas de

manufatura, as características de cada um e a evolução para a agilidade. Segundo Gould

(1997), “a Manufatura Inteligente se diferencia conceitualmente da manufatura enxuta (lean

manufacturing) e requer estilo diferente de operação e de estrutura organizacional”.Outro

aspecto que Gould (1997) ressalta é que, para atingir a Manufatura Inteligente, a empresa

deve enfocar as funções e inter-relações entre (e dentre) seus três recursos primários:

•  Pessoas: qualificação (habilidade de conhecimento) e pessoas com empowerment;

•  Organização: estrutura de administração inovadora e organizacional;

•  Tecnologia: tecnologia flexível e inteligente, adaptada em função das pessoas.

  Figura 1 - A evolução dos sistemas de manufatura, suas características para a
agilidade (Gould 1997).

Finalmente, para que uma empresa que utilize a Manufatura Inteligente se torne

ágil, ela deverá realizar mudanças em sua cultura, em sua prática de negócio e nas relações

com as demais empresas ao redor do mundo. GOULD (1997), analisando as empresas da

Grã Bretanha (UK), afirma que: “Com agilidade ocorrerá uma transformação do modelo

tradicional para um modelo que está emergindo. Esse modelo irá variar para diferentes

tipos de organização, mas ele provavelmente conterá um número de elementos genéricos.

Agilidade é um basta sobre velhos caminhos que estão fazendo coisas que não são mais

apropriadas, mudando padrões de operação tradicional. O desafio é descobrir o que é

apropriado para UK e que nível as pessoas terão de conduzir a implementação da

agilidade nas companhias de manufatura”.

Artesanal Massa Enxuta Inteligente

Reconfigurável

Flexível

Fixa

Abrangente
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3.3.  Administração Estratégica

Administração estratégica é definida como um processo contínuo e iterativo que

visa manter uma organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu

ambiente. O seguinte resumo de uma mensagem de Cornell Maier, presidente do conselho e

diretor executivo da Kaiser, dá uma boa indicação de como a administração estratégica

pode e deve ser seriamente considera da nas organizações: “Iniciamos a implementação de

nosso plano estratégico para a década. Após dois anos de formulação, o plano leva a

Kaiser a identificar seu negócio mais promissor e enfocar seus recursos em

desenvolvimento e lucratividade de longo prazo. Os recursos ampliados serão alocados

para as linhas de negócios em que a companhia acredita que residam as forças existentes,

tais como alta tecnologia, baixos custos ou posições fortes no mercado”.(Certo & Peter-

1993). Sem os dois anos de planejamento, a Kaiser, talvez tivesse se perdido em dúvidas

sobre qual direção tomar.

 A definição de administração estratégica, que propomos acentua que os

administradores se dediquem a uma série de etapas. Essas etapas, que discutiremos

individualmente nas próximas páginas, são: realização de uma análise do ambiente,

estabelecimento da diretriz da organização, formulação e implementação da estratégia

organizacional e exercício do controle estratégico. As informações suplementares sobre

cada uma dessas etapas aparecerão distribuídas ao longo de todo o texto.  A definição

também sugere que o processo de administração estratégica seja contínuo - nunca realmente

para dentro da organização. Embora diferentes atividades da administração estratégica

possam receber mais ou menos ênfase e possam ser adotadas com diferentes intensidades

em diferentes épocas, a gerência deverá virtualmente sempre abordar ou refletir sobre

algum aspecto da administração estratégica.

Uma organização pode obter diversos benefícios praticando apropriadamente a

administração estratégica. Talvez o benefício mais importante seja a tendência de tais

organizações aumentarem seus níveis de lucro. Embora estudos anteriores tenham

concluído que o aumento da lucratividade não acompanha a aplicação da Administração

Estratégica.  Um significativo número de pesquisas recente sugere que um eficiente e

efetivo sistema de Administração e pode aumentar significativamente a Lucratividade. Em
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Administração Estratégica (Certo & Peter 1993) nos apresenta as responsabilidades dos

administradores na elaboração de um programa de Administração Estratégica:

1. Definir a missão - decidir a respeito do negócio ou negócios a que a companhia ou

divisão deve-se dedicar e outros assuntos fundamentais que irão guiar e caracterizar o

negócio, tal como crescimento contínuo. Uma missão normalmente é duradoura e

infinita;

2. Formular a filosofia da companhia - estabelecer crenças, valores, atitudes e normas

não escritas que contribuam para a forma como fazemos as coisas aqui;

3. Estabelecer políticas - decidir a respeito de planos de ação para guiar o desempenho de

todas as principais atividades e levar a cabo a estratégia de acordo com a filosofia da

companhia;

4. Estabelecer objetivos - decidir a respeito do empreendimento-alvo dentro de um

intervalo de tempo definido. Objetivos têm escopos mais específicos do que a missão e

são projetados para ajudar na montagem de planos operacionais e levar a cabo a

estratégia;

5. Desenvolver a estratégia - desenvolver conceitos, idéias e planos para alcançar os

objetivos com êxito e enfrentar e vencer a concorrência. O planejamento estratégico

faz parte do processo de planejamento global que inclui planejamento administrativo e

operacional;

6. Planejar a estrutura da organização - desenvolver o plano da organização e as

atividades que ajudem as pessoas a trabalhar em equipe, realizando essas atividades de

acordo com a estratégia, filosofia e política. Providenciar os recursos;

7. Estabelecer padrões - estabelecer medidas de desempenho que possibilitarão o

controle dos parâmetros a ser atingidos, da constante avaliação da missão e do negócio

e atingir seus objetivos de longo prazo com sucesso;

8. Estabelecer programas de administração e planos operacionais – desenvolver

programas de como fazemos as coisas aqui, programas e planos de atividades

administrativas e de uso de recursos que, quando operacionados de acordo com a
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estratégia, política, procedimentos e padrões estabelecidos; habilitará as pessoas a

alcançar objetivos particulares. Estas são fases do processo de planejamento global, no

qual se inclui planejamento estratégico;

Além de se beneficiar financeiramente, as organizações podem gozar de outras

vantagens na implementação de um sistema de administração estratégica. Pretende-se,

apresentar algumas conceituações do planejamento estratégico, da estratégia corporativa e

da administração estratégica, não sendo o objetivo, discutir cada sistema, mas sim

apresentar as diversas visões de especialistas da área, buscando entender o potencial desta

ferramenta. “Um sistema de planejamento estratégico é nada mais do que um processo

estruturado (que é projetado), que organiza e coordena as atividades de administradores

que fazem o planejamento” (Lorange e Vancil, 1976).

4. Conclusão

Com a utilização do Sistema de Manufatura Holônica os processos terão a

capacidade de se reconfigurarem de maneira fácil, ágil e rápida, possibilitando produzir

uma variedade muito grande de produtos. Terão, ainda, a capacidade de se organizarem de

conformidade às necessidades do momento, fazendo frente e aprimorando de maneira

inteligente às variáveis imprevistas que ocorrem no ambiente externo.

Os holons, pessoas, redes de comunicação, recursos físicos e métodos que visem a

cooperação, incluindo procedimentos para negociações e interações de recursos

proporcionando a organização agir como um todo. O sistema SHM estabelecerá as bases

tecnológicas e organizacionais para a adequada utilização da manufatura enxuta e

inteligente, da teoria das restrições e, principalmente, do planejamento estratégico como

ferramentas para obter o pleno sucesso mercadológico com ações envolvendo as metas

globais para apoiar o desenvolvimento de marketing suportado pelo HMS para completo

atendimento da nova visão de manufatura.

 Em face aos objetivos principais deste trabalho, que pretende apresentar novos

conceitos e ferramentas para a gestão e operação da manufatura, e que as empresas que os

disporão com o elemento de vantagem competitiva aos desafios deste novo século. Os

resultados obtidos servirão de apoio e ajuda para novas idéias e projetos, já que a tecnologia
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SHM está no inicio de seu desenvolvimento, e ainda somente poucos países do primeiro

mundo, os mais desenvolvidos  é que iniciaram um trabalho de vanguarda. Os resultados

mais importantes deste trabalho são:

a) Disseminar os conceitos primordiais da Arquitetura do Sistema Holônico de

Manufatura (SHM), para implantação com planos específicos  no aprimoramento

da manufatura e na redução de custos operacionais;

b) Estabelecer uma metodologia para apoiar o projeto e o planejamento de Sistema

Holônico de Manufatura (HMS), ressaltando em vantagens competitivas para as

organizações que dela se utilizarem;

c) Apresentar através da utilização prática das enormes vantagens e os fatores de

competitividade que advirão da utilização do Sistema Holônico de Manufatura;

d) Desenvolver, com base em um planejamento estratégico e nos sistemas

multiagentes uma abordagem de Gestão para o Sistema Holônico de Manufatura

adaptando seus conceitos a realidade empresarial.

O Sistema Holônico de Manufatura associado à visão de Administração

Estratégica Global permitirá que a capacidade de expansão de uma organização se realize e

propiciará visualizar as oportunidades futuras em níveis nacionais e internacionais, e

transformará em realidade aquilo que irá surpreender os clientes em termos de novos

produtos e negócios, sempre, com preços competitivos conduzindo a organização à plena

satisfação do cliente e dos envistidores.
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