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1 Introdução 

Em muitas organizações é reconhecida a existência de hiatos entre as ações tomadas localmente no 

presente e os objetivos estratégicos globais para o futuro da organização. Esta falta de coerência, ou 

desalinhamento estratégico, é apontada por Burgelman et al. (2006), Hayes et al. (2008), Corrêa & Corrêa 

(2009), dentre muitos outros autores do campo da estratégia e operações, como um fator relevante para o 

mau desempenho competitivo de uma organização. Ainda assim, as organizações costumam enfrentar 

sérias dificuldades para gerenciar o cotidiano de suas operações de forma alinhada com seus objetivos 

estratégicos. Porém, em muitas situações onde a principal barreira para atingir o alinhamento estratégico é 

a grande quantidade de variáveis e interações a se considerar nas tomadas de decisão, as ações gerenciais 

locais podem ser simuladas computacionalmente (CARVALHO & AGOSTINHO, 2004). Usando 

técnicas de simulação computacional, os impactos de decisões tomadas localmente podem ser 

rapidamente avaliados em termos de indicadores de desempenho globais, permitindo maior alinhamento 

estratégico, ao mesmo tempo em que se evitam os riscos e os custos associados às tentativas reais e suas 

possíveis falhas. Assim, o hiato entre o plano estratégico e o plano operacional pode ser preenchido com o 

auxílio de ferramentas de simulação computacional. 

A tecnologia de simulação descrita por Carvalho (2005) atua, por exemplo, na supressão de hiatos entre 

as ações tomadas cotidianamente no seqüenciamento da produção, que são ações predominantemente 

locais e de curto prazo como visto em Corrêa & Corrêa (2009), e as estratégias de longo prazo da 

organização. Essa tecnologia de simulação originou diferentes versões de simuladores computacionais 

desenvolvidos atualmente pela empresa Trilha da Inovação (Trilha). Os denominados “Simuladores 

Trilha” (ST), são ferramentas computacionais que auxiliam a programação da produção. Ademais, os ST 

instrumentam a Gestão Estratégica de Curto Prazo (GECP), um conjunto de práticas onde, segundo 

Carvalho (2005), ações assumidas no cotidiano do chão de fábrica estão afinadas com os objetivos de 

médio e longo prazo da organização. A empresa Trilha atua desenvolvendo e implantando os ST em 

empresas de grande porte, também instruindo programadores e equipes usuárias do sistema sobre as 

práticas da GECP, assim implantando não só um software, mas uma solução completa de gestão do curto 

prazo da operação de seus clientes. Dentre os impactos esperados pela implantação de um ST em uma 

empresa encontra-se principalmente um aumento na flexibilidade, devido à possibilidade de gerar, em 

minutos, novas seqüências de produção capazes de considerar alterações de última hora nas 



circunstâncias de demanda, operações ou suprimentos (COSTA, 2011). Tal flexibilidade permite o rápido 

realinhamento do chão de fábrica com os novos objetivos estratégicos traçados na alta gestão para adaptar 

a organização a mudanças no cenário de competição. Existem, atualmente, diversos casos de implantação 

dos ST em empresas de grande porte do setor industrial, dentre as quais se cita brevemente o de maior 

sucesso, o caso da fábrica de motocicletas descrito por Carvalho & Agostinho (2004), onde os impactos 

esperados são avaliados na prática.  

Recentemente, após uma série de sucessos na implantação dos ST em grandes empresas, a Trilha se 

deparou com a oportunidade de expandir seu negócio no mercado de pequenas e médias empresas 

(PMEs). Após uma sondagem de um conjunto de PMEs conduzida pela empresa Trilha, concluiu-se que 

PMEs com características fortes de produção sob encomenda apresentam dificuldades similares às 

grandes empresas de produção sob encomenda. Em síntese, os mesmos hiatos entre estratégia e operação 

foram detectados nas PMEs, e ainda foi revelada a ausência de ferramentas com as mesmas 

funcionalidades que os ST a preços disponíveis às PMEs. Essa sondagem foi realizada através de 

informações coletadas pela rede de relacionamentos da Trilha, que é composta, em sua maioria, de PMEs 

do setor metal-mecânico, além de sindicatos e órgãos de apoio ao pequeno e micro empresário do estado 

do Rio de Janeiro. Em contrapartida, foi concluído que PMEs não se dispõem a arcar com um preço 

acima da ordem de centenas de reais para obter os benefícios de um ST, enquanto tal preço, quando 

negociado com grandes empresas, se encontra em uma ordem de grandeza cem vezes superior. Mas os 

custos de desenvolvimento e implantação de um ST, previstos no modelo de negócios atualmente 

praticado com grandes empresas pela Trilha, impossibilitam a prática de um menor preço. O modelo de 

negócio da Trilha para atender a grandes empresas, apresentado por Costa (2011), prevê um 

desenvolvimento altamente customizado do ST, sob medida para o caso específico do cliente, valendo-se 

de grande interação com este e resultando em um alto custo. Este modelo de negócios ainda prevê a 

implantação conjunta da GECP, que é responsável por mudanças organizacionais mais profundas que a 

implantação de um simples software seria capaz de provocar. Assim sendo, expõe-se o seguinte 

problema: como reduzir os custos de desenvolvimento e implantação dos ST de forma a viabilizá-los às 

PMEs por um menor preço? A percepção desse desafio motivou o “projeto PME”, financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), que reúne representantes de 

PMEs do setor metal mecânico do estado do Rio de Janeiro junto à Trilha, em busca de soluções. 

Nesse contexto, o primeiro e principal objetivo deste artigo é investigar e discutir possíveis mudanças no 

modelo de negócios da Trilha, que atualmente contempla apenas grandes empresas, para viabilizar os ST 

às PMEs. Um segundo objetivo é apresentar a metodologia aplicada e compartilhar a experiência 

adquirida no decorrer do “projeto PME”, um caso real que serve de palco para testar os efeitos das 

alterações no modelo de negócio da Trilha com um grupo “piloto” de PMEs clientes. Inicialmente, 

levanta-se a hipótese de que a adoção do conceito de “computação em nuvem”, como estudado em Santos 

et al. (2010), é capaz de auxiliar significativamente a viabilização dos ST para PMEs. A adoção dessas 

tecnologias causa a necessidade de outras mudanças em diferentes aspectos do modelo de negócios da 

Trilha, e é nessa linha de discussão que o presente artigo segue.  



Este trabalho é organizado em cinco seções. A Seção 2 apresenta uma revisão dos seguintes conceitos 

chave para o entendimento do presente trabalho: os ST e a GECP, “modelos de negócio”, e “computação 

em nuvem”. A Seção 3 investiga e discute possíveis mudanças no modelo de negócios da Trilha para 

viabilizar os ST às PMEs. A Seção 4 apresenta a metodologia aplicada no “projeto PME” e os resultados 

alcançados até o presente momento. A Seção 5 conclui este trabalho e aponta direções futuras. 

 

2 Conceitos chave 

Esta seção tem como objetivo esclarecer conceitos necessários à compreensão do tema do trabalho, 

contextualizando o problema apresentado na Seção 1. Sintetizando essa contextualização, historicamente 

os ST e a GECP foram implantados em diversos clientes pela empresa Trilha, que adotou para isto um 

modelo de negócio orientado à realização de projetos de consultoria altamente customizados para a 

realidade de cada cliente. Porém, os clientes deste modelo são grandes empresas, e para contemplar PMEs 

é necessário realizar alterações no modelo que impliquem na redução de custos e, conseqüentemente, na 

redução do preço de oferta. Assim, é necessário estabelecer uma definição clara do que é um modelo de 

negócio, uma vez que este artigo trata, a todo o momento, das diferenças entre dois modelos de negócios: 

um, clássico, para atingir grandes empresas; e outro, a ser desenvolvido com base em modificações no 

primeiro, para atingir PMEs. O modelo de negócio para PMEs, por sua vez, é construído a partir do 

conceito de computação em nuvem, porém não necessariamente absorve todas as características deste 

conceito. Para estabelecer um senso crítico sobre até que ponto é vantajoso transformar o modelo de 

negócio para PMEs em um modelo completamente baseado no conceito de computação em nuvem, é 

necessário também definir claramente tal conceito. 

2.1 Os Simuladores Trilha e a Gestão Estratégica de Curto Prazo 

Segundo Costa (2005), a lacuna mencionada na Seção 1, que existe entre as estratégias decididas nos 

níveis mais altos das organizações e as decisões que são tomadas no dia a dia do chão de fábrica, pode ser 

explicada segundo três perspectivas:  

a) A falta de tecnologias apropriadas para apoio à tomada de decisão de curto prazo; 

b) Recursos humanos não sensibilizados quanto ao impacto estratégico da decisão de curto prazo na 

competitividade do negócio;  

c) A informação incompleta sobre o impacto global da tomada de decisão local de curto prazo. 

Para solucionar esses problemas, a empresa Trilha desenvolveu os ST que permitem ao programador da 

produção olhar prospectivamente o futuro e decidir como, quanto, quando e onde produzir para 

corresponder aos desejos dos clientes em termos de qualidade, baixo custo, pontualidade, rapidez e 

flexibilidade, e às metas dos acionistas em termos de ganhos e custos marginais associados a cada 

hipótese de solução do problema. Os ST são, portanto, ferramentas computacionais de apoio à tomada de 

decisão, baseadas em técnicas de simulação, voltadas para a programação e o acionamento das atividades 

do chão de fábrica no dia a dia. Os ST instrumentam uma abordagem gerencial desenvolvida e 

conceituada como a GECP. Segundo Carvalho (2005), gerir estrategicamente o curto prazo é tomar as 

decisões do dia a dia a partir da geração de hipóteses de futuro e ter em perspectiva o impacto 



proporcionado por cada uma dessas opções na satisfação dos clientes e no retorno econômico global 

trazido para o empreendimento.  

 

Figura 1 – Funcionamento de um ST para programar a produção 

A Figura 1 ilustra o funcionamento de um ST para programar a produção. Trata-se de um ciclo iterativo e 

interativo, em que o usuário toma decisões (ex: prioriza um determinado pedido, autoriza hora extra para 

um centro de trabalho, subcontrata uma operação), simula e avalia o impacto de suas decisões à luz de 

indicadores operacionais e financeiros. Esse ciclo pode se repetir diversas vezes até que o programador 

esteja satisfeito com o programa de produção gerado, momento em que a produção pode então ser 

acionada. 

Outras vantagens da implantação dos ST em segmentos industriais podem ser encontradas descritas em 

Costa (2011), somando razões suficientes para aplicação dos ST em segmentos industriais. Porém, como 

é possível perceber, essa é uma ferramenta que necessita de alto nível de customização, pois se utiliza de 

regras de seqüenciamento intrínsecas às situações específicas do chão de fábrica de cada cliente, 

necessitando de um trabalho de mapeamento e compreensão da realidade de cada cliente, um trabalho que 

inviabiliza em termos de custo a disseminação pelo segmento de PMEs. Assim, um dos principais 

esforços movidos no presente trabalho dirige-se à tentativa de prover os mesmos benefícios considerados 

essenciais por grandes empresas às PMEs que os buscam, porém não dispondo de muitas opções ao 

alcance. 

2.2 Um entendimento sobre Modelos de Negócio 

A empresa Trilha atua na implantação dos ST e da GECP através da realização de projetos em grandes 

empresas clientes e, para tal, faz uso de um modelo de negócio. Porém, existe uma ampla gama de 

definições para o termo “modelo de negócio” na literatura pesquisada. O trabalho de Shafer et al. (2005) 

apresenta uma avaliação de 12 definições de diferentes autores de forma a mapear 42 diferentes 

componentes de modelos de negócios, ora compartilhados por várias definições, ora figurando em apenas 

uma delas, e formular sua própria definição, que é usada como base para o presente trabalho. A definição 

em questão caracteriza um “modelo de negócio” como sendo “a representação de uma lógica central e das 

escolhas estratégicas subjacentes de uma firma para criar e capturar valor em uma rede de valor”. 



 

 

Figura 2 – Classificação de componentes de um modelo de negócio em um diagrama de afinidade, 

adaptado de Shafer et al. (2005) 

Complementando a definição, em Shafer et al. (2005) os componentes de um modelo de negócio tomados 

como principais, dentre os 42 mapeados nas 12 definições levantadas, são classificados em um diagrama 

de afinidade através de quatro categorias: escolhas estratégicas, criação de valor, rede de valor e captura 

de valor. No presente trabalho, a classificação dos componentes recebeu pequenas adaptações e resultou 

no quadro da Figura 2, cujos componentes foram utilizados para balizar a comparação entre o modelo de 

negócio para grandes empresas e o modelo de negócio para PMEs. 

2.3 Computação em nuvem 

O conceito de computação em nuvem já não é mais tratado com espanto atualmente, mas sim como uma 

tendência quase certa para a evolução dos negócios envolvidos com a tecnologia da informação. Ao final 

da década passada, tal conceito evoluiu a um grau de maturidade a ponto de reduzir a euforia e balancear 

muitas expectativas quanto às suas potencialidades. Ainda assim existem diferentes visões quanto à 

definição deste conceito, dentre as quais não se encontra uma amplamente aceita. De forma a utilizar tal 

conceito na formulação do modelo de negócio da Trilha para atingir PMEs, estabelecendo um senso 

crítico sobre até quais níveis a adoção da computação em nuvem é vantajosa para o caso estudado neste 

trabalho, é necessário consolidar um entendimento próprio e condizente com a realidade estudada. Assim, 

a definição utilizada no presente trabalho é construída a partir de Santos et al. (2010), um trabalho onde 
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diferentes definições encontradas na literatura pesquisada foram analisadas e uma definição considerando 

aspectos mais relevantes foi apresentada. A definição de Santos et al. (2010) sofreu pequenas 

modificações para ser aplicada neste trabalho, de forma a torná-la mais sintética e próxima do contexto 

em questão. Assim sendo, parte-se primeiramente para definir o conceito de “nuvens” para, em seguida, 

definir “computação em nuvem”: 

a) Nuvens são infraestruturas computacionais virtualizadas e de escala (capacidade computacional) 

teoricamente infinita, surgidas da evolução exponencial de tecnologias similares pré-existentes, como as 

grades computacionais. Na prática, a escala de uma nuvem deve ser suficientemente alta para que os 

usuários compartilhem da percepção de capacidade computacional ilimitada; 

b) Computação em nuvem é a provisão ou uso da capacidade computacional de nuvens como 

serviço, ou de serviços instalados nas nuvens, em um modelo de negócio tangente à tecnologia da 

informação. Os usuários de serviços (US) usam os serviços através de uma interface amigável e pagam 

apenas pelo que realmente consomem sob um regime de utility computing, se relacionando com os 

provedores de serviço (PS) através de acordos de nível de serviço (ANS). 

Alguns conceitos presentes nestas definições, como “virtualização” e “grades computacionais”  são 

apresentados como maior profundidade em Santos et al. (2010). Em resumo, a virtualização permite um 

maior grau de flexibilidade. Através da virtualização é possível acessar diversos servidores, 

possivelmente dispersos geograficamente, como se fossem um só, facilmente escalando a capacidade 

computacional de cada um para a realização de tarefas de forma eficiente. Nesse sentido, o conceito de 

grades computacionais é similar ao das nuvens. O que diferencia os dois conceitos é que nas nuvens os 

graus de virtualização e capacidade computacional são maiores devido a um surgimento cronológico 

posterior em relação às grades computacionais, podendo as nuvens se aproveitarem de recursos 

tecnológicos mais avançados. Isso permite que as nuvens também se apresentem aos usuários a partir de 

uma interface mais amigável do que as grades computacionais. 

Utility computing é um conceito que prevê a distribuição de capacidade computacional como um serviço, 

pagando-se apenas pela computação realmente consumida. A opção pelo conceito de utility computing 

pode auxiliar profundamente a redução de custos em um modelo de negócio dependente de recursos 

computacionais, condicionado ao grau de utilização destes, como Sousa et al. (2009) apresenta em seu 

exemplo de utilização de servidores. No exemplo apresentado por Sousa et al. (2009), a redução de custos 

é proporcionada pela redução de tempo ocioso em que os servidores permanecem em posse de um 

usuário, pois no modelo de utility computing só se tem o servidor em posse quando este é utilizado, ou 

seja, não se paga pela manutenção de um servidor ocioso. Observa-se que tal potencial de redução de 

custos é um forte motivo pelo qual se levantou a hipótese de que a adoção do conceito de computação em 

nuvem auxilia significativamente a viabilização dos ST a PMEs.  

Para aplicação do conceito de computação em nuvem também é necessário definir os agentes e as 

principais relações de serviços entre eles. Os agentes são os usuários de serviços (US) e os provedores de 

serviços (PS). Os US podem ser usuários de softwares (UW), usuários de plataformas (UP), ou usuários 

de infraestrutura (UI) como serviço. De modo similar, os PS podem ser provedores de software (PW), 

provedores de plataformas (PP) e provedores de infraestrutura (PI) como serviço. As relações entre estes 



agentes configuram as principais relações de serviços existentes no conceito de computação em nuvem e 

os objetos a serem oferecidos através de tais relações são software, plataforma e infraestrutura. Em todas 

as relações figura o fornecimento e consumo “as a Service” (aaS), remetendo ao conceito de utility 

computing. Cada uma das relações de serviços são especificadas a seguir: 

a) Software como Serviço (SaaS): UW fazem uso final de softwares dos PW; 

b) Plataforma como Serviço (PaaS): UP fazem uso de plataformas oferecidas por PP. Tais 

plataformas podem ser sistemas ou ferramentas de desenvolvimento que prestam suporte aos 

desenvolvedores de um software a ser oferecido a partir de uma nuvem. Nesse sentido, os UP podem se 

tornar PW a outros UW ou para fins próprios; 

c) Infraestrutura como Serviço (IaaS): UI fazem uso de processamento, armazenamento, rede 

e/ou outros recursos computacionais fundamentais fornecidos por PI. Os PI são os agentes mais próximos 

do conhecimento da estrutura física real da nuvem em questão (possivelmente seus detentores), 

ressaltando que para os agentes usuários de serviços a estrutura da nuvem aparece virtualizada, sendo 

acessada através de uma interface amigável. Um UI pode aplicar a infraestrutura para oferecer uma 

plataforma, tornando-se um PP, ou para oferecer um software, tornando-se um PW, tanto para o público 

quanto para si próprio. 

A Figura 3 é apresentada como um exemplo genérico de interação entre os agentes através das relações de 

serviços definidas no conceito de computação em nuvem. 

 

Figura 3 – Exemplo genérico de interação entre os agentes através de relações de serviços 

É possível a existência de outros tipos de relações de serviços além das três consideradas principais e 

expostas no presente trabalho. Linthicum (2009), por exemplo, define outras onze relações de serviço em 

computação em nuvem que são variantes das três consideradas principais. 

Retomando a discussão sobre modelos de negócios na Seção 2.2, é possível aplicar o conceito de 

computação em nuvem para criar valor, capturar valor ou viabilizar os fluxos da rede de valor em um 

modelo de negócio cujo foco seja a tecnologia da informação, ou que ao menos faça uso da tecnologia da 



informação como suporte em algum momento. A adoção do conceito de computação em nuvem também 

impacta sobre as escolhas estratégicas de um modelo de negócio, e por isso tal adoção deve ser cautelosa, 

podendo, em certos níveis, causar consequências negativas para, por exemplo, a proposta de valor do 

negócio. Considerações desta ordem foram realizadas durante a formulação do modelo de negócios para 

atingir PMEs e são expostas na Seção 3 ao longo da descrição dos modelos de negócio em questão.  

3 Mudanças no modelo de negócio 

Nesta seção apresentam-se os modelos de negócios em questão. O primeiro, para atingir grandes 

empresas, encontra-se atualmente vigente na Trilha e acumula uma longa experiência. O segundo, o 

modelo de negócio para atingir PMEs, baseia-se no primeiro, sendo construído a partir de mudanças 

neste. 

3.1 O modelo de negócio para atingir grandes empresas 

O modelo de negócio para atingir grandes empresas é governado por um processo que define a atividade 

fim da Trilha (exposto na Figura 4), sendo referente à execução de um projeto de implantação do ST em 

uma grande empresa. Ao longo da última década, os projetos de implantação dos ST tiveram como 

público alvo o mercado de grandes empresas, algumas líderes de seus segmentos industriais, todas com 

dificuldades na gestão de curto prazo em função da variedade de produtos oferecidos. O principal output 

ofertado ao cliente é um “pacote” composto pelo software customizado, um treinamento também 

customizado que implanta as práticas da gestão do curto prazo, e um contrato de manutenção do projeto, 

ao qual o cliente pode aderir ou não e cujo objetivo é manter o cliente dentro do processo de uso. 

 

Figura 4 – Principal macroprocesso da Trilha: implantação do ST em grandes empresas 

Os processos de desenvolvimento e implantação utilizados ocorrem praticamente em paralelo, com o 

modelo de desenvolvimento se iniciando antes e  propõem que o projeto seja realizado em co-autoria com 

o usuário, valendo-se de uma interação de tentativas e erros. Aplicava-se uma metodologia de 

prototipagem, onde ajustes eram discutidos e implementados no protótipo até torná-lo uma ferramenta útil 

para a gestão das atividades do chão de fábrica no dia-a-dia. A implantação e o uso do simulador dentro 

de uma empresa em geral envolvem profissionais de diferentes departamentos. A equipe de tecnologia da 

informação é acionada para consolidar e disponibilizar (integrar) os dados necessários para o simulador, o 

pessoal do planejamento e controle da produção (PCP), em geral, é o usuário do simulador (responsável 

por preparar as seqüências de cada máquina) e a produção faz uso dessas seqüências ao carregar os 

recursos (máquinas) no chão de fábrica.  



Em termos de software, os projetos eram iniciados a partir de uma versão padrão de um simulador 

computacional, com um algoritmo bem definido e bibliotecas de funções básicas já codificadas. Para 

acomodar as especificidades dos clientes co-autores, camadas externas compostas por módulos 

específicos do programa eram então codificados ao longo do processo de desenvolvimento da solução. 

Como resultado desse esforço, era possível a criação de sistemas altamente customizados para cada 

cliente, tanto em termos de interface do sistema (telas de entrada de dados e relatórios gerenciais 

oferecidos) como também na implementação de funções especiais como o desenvolvimento regras 

específicas de seqüenciamento da produção. 

Por se tratar de um processo gradual de desenvolvimento e implantação, consultores da Trilha realizavam 

visitas técnicas mensais aos clientes e, nos entre visitas, a equipe de desenvolvimento seguia com a 

produção do simulador customizado. Segundo esse modelo de negócio, após a implantação e o 

treinamento, o sistema passa a pertencer ao usuário. Em muitas situações, contratos são firmados tendo 

como foco principal o apoio permanente ao usuário no longo prazo, incluindo a manutenção e a adaptação 

dos sistemas à luz das mudanças ocorridas na empresa, em um processo de melhoria contínua. 

Ao observar os processos praticados e valores ofertados ao cliente pela empresa Trilha, é possível 

entender a razão do custo elevado de um ST. As atividades previstas em muitos pontos se aproximam do 

caráter humano e organizacional, pois são previstos componentes de treinamento, estudo da organização 

da produção, reuniões e testes in-situ, etc., que caracterizam uma consultoria. Como pode ser percebido 

na Figura 4, o cliente se insere no processo na etapa inicial (projeto), onde as características específicas 

do seu sistema produtivo são modeladas, e mantém contato com a Trilha durante todas as etapas do 

processo, inclusive permanecendo ativo em uso da ferramenta através de um processo de manutenção.  A 

empresa Trilha está certa de que um novo modelo que prevê menos interação com os clientes para 

desenvolvimento e distribuição é necessário para reduzir custos e tornar viável a aquisição da tecnologia 

por PMEs, porém um dos principais diferenciais de seu produto é a confiança transmitida ao cliente 

através de uma interação mais próxima. Portanto, para elaborar o modelo de negócio para PMEs, algumas 

escolhas no trade-off “custo x interação com o cliente” foram tomadas no sentido de reduzir os custos, 

mas tentando reduzir ao máximo as perdas de interação com o cliente. 

3.2 O modelo de negócio do Simulador Trilha PME 

A principal preocupação na formulação do modelo de negócio para PMEs foi a de não alterar a proposta 

de valor, nem o “pacote” comumente ofertado no modelo para grandes empresas. Considera-se que o 

modelo de negócio exposto nessa seção ainda se encontra em desenvolvimento e não é uma proposta 

final, mas um resultado intermediário, uma primeira consolidação de questionamentos e fatos surgidos 

durante o “projeto PME”, que ainda pode sofrer alterações durante a vigência do projeto. Assim, 

consolidou-se como oferta neste modelo de negócio: o Simulador Trilha PME (STPME), um treinamento 

básico à distância, a manutenção e atualização de ambos e uma base de conhecimento gerada pelos 

próprios usuários. 

O STPME é um software único e parametrizável, mantido e acessado a partir de um servidor de posse da 

Trilha. Este software é construído a partir da experiência acumulada da Trilha através da atuação em 

diversos setores industriais. O STPME deve ser capaz de atender às regras de seqüenciamento de diversos 



setores da indústria. A parametrização deve ser simples e rápida, apoiada por planilhas que os 

implantadores da Trilha devem ser capazes de manejar, sem a necessidade de conhecimento do código 

por trás do STPME. Assim, diferentes “instâncias” do STPME devem ser criadas, cada uma para ser 

oferecida a um setor e atingir várias PMEs simultaneamente. 

O Treinamento básico à distância é oferecido para cada versão parametrizada do STPME. Os 

treinamentos são construídos a partir de blocos lógicos baseados em pequenos clipes de vídeo, onde a 

figura de um instrutor da Trilha é estimulada para reduzir o impacto do distanciamento considerado 

nocivo à proposta de valor da Trilha, como discutido na Seção 3.1. Estes treinamentos transmitem a 

responsabilidade de implantação do STPME para a própria equipe do cliente, eliminando a presença de 

um consultor da Trilha interagindo diretamente com o cliente. 

Devido à permanência do STPME dentro das instalações da Trilha, é possível realizar a manutenção do 

software em apenas um código fonte e atingir todos os clientes simultaneamente. Atualizações do 

software também podem ser realizadas e fornecidas a todos os clientes mais facilmente do que no modelo 

de negócios para grandes empresas. Trazendo vantagens similares, a produção dos treinamentos à 

distância também ocorre nas instalações da Trilha. Eventualmente, casos reportados por usuários podem 

gerar novos clipes de vídeo para complementar a base de treinamento existente, e assim essas novas 

experiências podem rapidamente atingir a todos os usuários para os quais são relevantes. Adicionalmente, 

os treinamentos e o STPME são acessados a partir de um portal da Trilha na internet, que deve reunir 

também uma base de conhecimento gerado a partir dos próprios clientes que compartilham suas dúvidas e 

soluções através de fóruns. As alterações sugeridas no produto implicam em alterações no principal 

macroprocesso da Trilha, que são resumidas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Alterações no principal macroprocesso da Trilha: implantação do STPME em PMEs 

Em resumo, a linha tracejada entre os processos de “desenvolvimento” e “parametrização e treinamento” 

sugere que os dois processos anteriores sejam realizados de maneira dissociada dos outros processos. Isso 

significa que não será realizado um projeto e desenvolvimento novos a cada cliente, mas um único projeto 

será realizado para desenvolver o STPME que será mantido, atualizado e possivelmente reprojetado, 

havendo necessidade, por uma única equipe centralizada. A maior parte dos clientes participa neste 

macroprocesso apenas a partir do processo de “parametrização e treinamento”, onde a principal atuação 

acontece a partir do momento em que o cliente recebe o treinamento à distância. Alguns clientes podem 

participar antes, ainda no processo de parametrização, onde pequenas consultorias podem ser realizadas 

com grupos de PMEs para mapear as características de um setor industrial e gerar uma nova versão 



parametrizada do STPME. No processo de distribuição e uso há um suporte previsto, que tem como 

objetivo reter os clientes no uso contínuo da ferramenta e é composto principalmente da troca de 

experiências entre os próprios clientes, com pequenas consultas à equipe da Trilha. Os retângulos 

tracejados expõem as principais diferenças entre os macroprocessos expostos nas Figuras 4 e 5. 

Os principais esforços movidos pela Trilha estão em mover a linha tracejada da Figura 5 mais à frente, até 

atingir um custo mínimo de oferta do STPME a uma PME. A meta é ser capaz de oferecer o “pacote” do 

STPME por um preço considerado irrelevante para as PMEs, o equivalente a “um milésimo do 

faturamento de uma PME”. Inicialmente, um modelo de oferta do STPME como serviço (SaaS) foi 

idealizado, onde cobrar-se-ia pelo uso do STPME a cada ativação da simulação e geração de uma 

seqüência de produção. Assim, o cliente pagaria apenas quando tivesse a necessidade de gerar uma 

seqüência de produção. Porém, levantou-se a hipótese de que tal política poderia desencorajar o uso da 

ferramenta, pois a complexidade do STPME é considerada alta, e um cliente que ainda não tenha recebido 

o treinamento adequado e não tenha um hábito contínuo de uso, pode optar por evitar ao máximo utilizar 

a ferramenta. Estudando um conjunto de PMEs, chegou-se a estimar que uma mensalidade em torno de 

R$100,00 a R$1.000,00 seria aceitável pelas PMEs, e ainda incentivaria os clientes a se manterem no uso 

da ferramenta, pois estariam investindo constantemente nesta. É importante ressaltar também que a Trilha 

não dispõe de uma infraestrutura de TI similar a uma nuvem, o que levaria a uma situação onde as PMEs 

poderiam utilizar a simulação cada vez menos enquanto a Trilha teria que arcar com a manutenção 

integral da infraestrutura de TI, uma situação inviável. A Situação 1 na Figura 6 expõe o cenário 

modelado atingir PMEs, onde a Trilha figura como detentora da infraestrutura de TI (Servidores) que 

hospeda o portal da Trilha, bem como as versões do STPME e dos treinamentos associados a cada versão. 

 

Figura 6 – Duas situações praticáveis 



A Figura 6 expõe ainda uma Situação 2, que não é a intenção do modelo de negócio para PMEs no 

momento, porém é uma sugestão de movimento em direção à maior adoção do conceito de computação 

em nuvem. Na situação 2 os servidores e equipe de TI (como apoio para a manutenção de tal 

infraestrutura) são passados à responsabilidade de um Provedor de Infraestrutura (PI) ou um Provedor de 

Plataforma (PP), que, sob o conceito de computação em nuvem, permitirá a hospedagem dos softwares e 

dados da Trilha e o acesso pelas PMEs. Logo, a Trilha e este PI ou PP se relacionariam sob um modelo de 

IaaS ou PaaS, sendo a Trilha responsável por pagar apenas pela computação consumida quando um 

simulador é ativado. Isso reduziria os prejuízos de um possível não uso do simulador por alguma PME. 

Por outro lado, uma política de fortalecimento e consolidação da marca, junto a um maior tempo de 

permanência no mercado com resultados fortes e treinamentos bem desenvolvidos, poderia incentivar o 

uso do STPME, eliminando outra barreira. 

Assim, uma passagem da Situação 1 para a Situação 2 pode eliminar uma fraqueza da Trilha, que não 

dispõe de estrutura para manter uma nuvem sob seu domínio, porém tal falta de flexibilidade quanto à 

aplicação de recursos computacionais para expansão do negócio também freia uma oportunidade de 

atingir uma demanda de N PMEs, sendo N um número muito alto. Em resumo, optou-se atualmente por 

consolidar o modelo de negócio segundo a Situação 1, porém, assim que a marca do STPME mostrar-se 

consolidada, um movimento em direção à computação em nuvem demonstra-se vantajoso. Muitas destas 

conclusões foram obtidas durante o “projeto PME”, cuja metodologia e demais resultados são expostos na 

Seção 4. 

4 Metodologia do “projeto PME” 

O objetivo do projeto é o desenvolvimento de um produto de baixo custo, com tecnologia de simulação 

computacional para planejamento da produção. Em relação ao desenvolvimento do produto, o projeto 

iniciou com a consolidação da experiência do grupo de especialistas da Trilha para gerar um modelo de 

dados padrão para o simulador e a contratação de uma equipe capacitada para programar esse sistema em 

plataforma web, garantindo assim um upgrade tecnológico da ferramenta, anteriormente desenvolvida 

exclusivamente para desktop. No que tange ao método de implantação, um grupo de técnicos de PMEs 

interessadas no projeto foi formado para validar o modelo de dados idealizado e se capacitar para 

implantar a ferramenta em seus ambientes de trabalho. As PMEs do grupo formado contêm em média 70 

funcionários e 50 máquinas (recursos) a serem seqüenciados, atuam predominantemente no setor metal-

mecânico e atuam no mercado há, pelo menos, 20 anos. 

A seqüência do projeto se deu a partir de marcos, simbolizados pelas reuniões entre a equipe da Trilha e 

as equipes das PMEs. Na Reunião 1, objetivos e cronograma do projeto foram divulgados. A 

identificação do grupo de técnico de participantes também. As reuniões 2 a 8, tiveram como objetivos 

apresentar conceitos relevantes para o desenvolvimento do trabalho, e a uniformização da linguagem. 

Foram apresentados tópicos de modelagem da capacidade produtiva, processo produtivo, demanda e 

apontamentos de produção (inputs do STPME). Foi feito uso de estudos de casos, apresentação e debate 

sobre os cases das empresas participantes. Um intervalo de dois meses nas reuniões foi realizado para 

permitir o preenchimento pelas PMEs de planilhas pré-formatadas com dados para importação, e foram 

realizados testes de importação de dados pelo simulador pela equipe Trilha. O projeto se encontra neste 



estágio, e uma das principais dificuldades mapeadas foi a de integração dos dados, pois as PMEs não 

dispunham de mecanismos eficientes de integração dos dados como as grandes empresas que a Trilha está 

habituada a trabalhar portam. 

Até a conclusão do projeto, nas Reuniões 9 a 11 devem ser apresentados tópicos sobre decisões e 

relatórios gerenciais e acionamento da produção (outputs do STPME). O principal objetivo seria a 

uniformização da linguagem, com uso de estudos de caso e debates sobre os cases das empresas 

participantes. Até a Reunião 15, serão realizadas demonstrações do simulador funcionando e treinamentos 

e acompanhamentos de uso com ajustes serão realizados, culminando com o fechamento e avaliação dos 

resultados obtidos. 

5 Conclusões 

O “projeto PME” tem como principal objetivo prover maior competitividade às PMEs do estado do Rio 

de Janeiro. A viabilização dos ST às PMEs é um caminho para atingir tal objetivo. Porém, o caminho para 

expandir a viabilização dos ST a PMEs de todo o Brasil não é longo. Este trabalho contribui, portanto, 

para a melhoria da competitividade de PMEs através de uma tecnologia de simulação de propriedade 

brasileira desenvolvida pela Trilha. No presente artigo, os objetivos de investigar e discutir possíveis 

mudanças no modelo de negócios da Trilha para viabilizar os ST as PMEs foi atingido. Mudanças, 

inclusive em direção ao conceito de computação em nuvem foram discutidas. Optou-se por, no momento, 

não adotar a computação em nuvem por completo, mas levantou-se a possibilidade em um futuro onde a 

marca do STPME esteja consolidada no mercado e os treinamentos bem desenvolvidos e consistentes. Em 

segundo lugar, a metodologia do “projeto PME” e os resultados parciais alcançados foram apresentados, 

sendo o modelo de negócio formulado para atingir PMEs o principal resultado deste projeto. 

Como direção futura, aponta-se a conclusão do projeto dentro dos próximos meses, e uma consolidação 

mais abrangente de conceitos presentes no modelo de negócio para o STPME deve ser realizada até este 

momento. Assim, pretende-se dar seqüência a uma investigação nessa linha, trazendo novos resultados 

até o fim do projeto. Por brevidade, não foi possível discutir todos os aspectos do modelo de negócio do 

STPME, mas ainda há muitos tópicos a serem abordados. 
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