
Esta preocupação se tornou foco 
de estudos, ainda na metade do sé-
culo passado, por engenheiros que já 
visavam a tecnologia como principal 
ferramenta de aprimoramento das 
organizações. Eles estavam certos, se 
tornando propulsores de uma nova 
maneira de administrar. 

Formas e técnicas começaram a 
ser criadas, aprimorando fortemente o 
trabalho das empresas, como o méto-
do Unidade de Esforço de Produção 
(UEP), que teve início em Paris, com 
Georges Perrin, nos anos 1950. A 
premissa era uma unidade única para 
medir a diversificada produção de uma 
empresa, que, inicialmente, era classifi-
cada como G.P.

Juntos, Perrin e o engenheiro, con-
vidado por ele, Franz Allora aprimo-
raram teórica e tecnicamente a UEP, 
com atualização da conceituação, antes 
cabível apenas para custos, evoluindo 
controles industriais, indicadores de 
produtividade, capacidade de análi-
se da rotação a lucro zero e demais 

funcionalidades.
Allora veio para Blumenau em 

1976, e iniciou a aplicação do méto-
do em empresas brasileiras, atendidas, 
então, pela recém-fundada Tecnosul 
Engenharia e Administração Industrial. 
As primeiras clientes foram Waltec e 
Cristal Blumenau.

Na ausência de Franz, em 1996, 
o filho Valerio Allora deu continuida-
de ao projeto, realizando atualizações 
necessárias, conforme a demanda de 
mercado e, nos anos 2000, a Tecnosul 
Consulting, como passou a ser chama-

da, expandiu os trabalhos, conquistan-
do cartela de clientes considerável. 

A explicação para o aceite do mé-
todo no mercado industrial, principal 
foco da oferta da consultoria da Tec-
nosul, teve como facilitador, a aplicação 
do processo dentro das empresas. Aju-
dando, assim, os clientes a perceberem 
no método os ganhos reais por meio 
da redução de custos, demonstração 
da rentabilidade de produtos e serviços 
oferecidos e pela modelagem matemá-
tica de cenários futuros, com foco na 
visão pretendida. 

Os clientes, que em geral são indús-
trias médias em crescimento e de gran-
de porte, apostam no formato estabe-
lecido para buscar resultados, utilizando 
ferramentas de custos voltadas aos pro-
cessos de fabricação, com projeção de 
cenários.

O trabalho é realizado para que a 
comodidade das empresas seja que-
brada. A Tecnosul tem como base que 

empresas competitivas precisam sair da 
zona de conforto e conhecer a rentabi-
lidade unitária de cada produto. E, com 
isso, saber o custo daquilo que é rea-
lizado no parque fabril, tendo em vista 
que os competidores de um mesmo 
setor estão todos buscando, ao mesmo 
tempo, melhores custos e liderança no 
mercado.

Essa minuciosa análise deixa per-

ceptível que, em algumas situações, 
empresas estão a perder dinheiro com 
determinados produtos, enquanto acre-
ditam fielmente que estão lucrando. Isso 
é valido tanto para o que está sendo 
produzido, quanto para novos projetos.

“Buscamos a eficiência futura da 
empresa, assim, simulamos cenários que 
possam apresentar diversas variáveis. 
Verificamos o sítio salarial, o quadro 
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tecnológico, processos obsoletos e o 
mercado concorrente. A partir disso, 
apresentamos prognósticos das efici-
ências com aplicação das alterações”, 
explica Simone Espíndola de Oliveira, 
sócia-diretora da Tecnosul Consulting, 
desde 1997.

Há empresas que precisam mudar 
completamente as estratégias, principal-
mente, quando obtiveram grande cres-
cimento no início, ganharam reservas de 
mercado, mas, logo depois, estagnaram, 
com tendências à falência perante o 
avanço do mercado global.

Atualmente, quem dita os preços 
é o mercado consumidor. As empre-
sas precisam executar planejamentos 
em sentido contrário. Antes de criar 
qualquer produto ou serviço, devem 
analisar os resultados dos possíveis lan-
çamentos, antes mesmo de produzi-los. 
Em outras palavras, ao invés de calcu-
lar o preço de venda, deve-se partir de 
um preço estratégico ou de mercado, 

deduzir a margem pretendida e buscar 
continuamente a produzir os produtos 
com o custo alvo ou “target costing”.

Uma das grandes clientes da Tecno-
sul é a Brasil Foods. Simone avalia que o 

método UEP, aplicado no campo fabril 
da Sadia e Perdigão, foi um agente po-
sitivo para a criação desta nova marca. 

“As duas frigoríficas já trabalhavam mo-
delos competitivos com semelhanças 
e nós conhecíamos os dois ambientes 
internos, pois já havíamos implantado 
o método UEP separadamente nestas 
empresas e com grandes resultados. 
Isso foi positivo, principalmente, porque 
em ambas nós conhecíamos as pessoas 
multiplicadoras dos métodos, fazendo 
da fusão um processo muito tranquilo”, 
afirma Simone. 

Outra grande vitrine está na implan-
tação pioneira e de forma integrada dos 
métodos Unidade de Esforço de Pro-
dução (UEP) e Activity Based Costing 
(ABC) no Grupo O Boticário, em 1993. 
Tornando-se um case mundialmente 
inovador, relatado no livro ‘Revolução 
nos Custos’, foi apresentado na edição 
por Valério Allora e o ex-controller do 
Grupo O Boticário, Gerson Gantzel, 
se tornando referência bibliográfica em 
muitas escolas de administração e as-
sunto de diversas palestras pelo mundo.


