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Capítulo 1 
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Marcio Eckardt (IFTO - adm1marcio@ifto.edu.br) 
Josirene Aquino Barbosa (IFTO - josyaquino19@gmail.com) 

 

Resumo: Este artigo relata um estudo de caso onde foi aplicada a Ferramenta de Mapeamento de 

Fluxo de Valor em uma empresa do setor têxtil voltada a confecção de uniformes localizada na Cidade 

de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins. O estudo tem por base o fluxo de informações e 

matérias do produto, possibilitando o desenho do mapa do estado atual e posteriormente, após a 

identificação dos desperdícios, o mapeamento do fluxo de valor futuro. O estudo foi o primeiro passo 

da empresa rumo à produção enxuta, visto que, nunca antes havia realizado um estudo do fluxo de 

materiais e informações do processo de produção. A técnica abordada apresenta-se como uma 

alternativa viável para a empresa na busca por melhoria continua. 

 

Palavras-chave: Mapeamento, Produção Enxuta, Materiais, Fluxo de Valor. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da década de 70, com a crise internacional do petróleo, ocorreram transformações 

substantivas na indústria, na relação entre capacidade e demanda, onde na maioria das firmas, a 

capacidade instalada passou a ser superior a demanda dos consumidores. 

Assim, com a transformação no ambiente causado pela recessão econômica, as empresas 

identificaram a necessidade de ajustar os seus processos gerenciais e operacionais com o ambiente 

competitivo na qual estavam inseridas (ANTUNES et al., 2008). 

Com isso, as empresas passaram a considerar simultaneamente varias dimensões competitivas na 

modelagem de suas estratégias, como: custos, qualidade, flexibilidade, tempo e inovação (ANTUNES 

et al., 2008). Nesse contexto, surgem os sistemas de produção modernos, como: Sistema Toyota de 

Produção (STP), Produção Enxuta (lean manufacturing), Controle de Qualidade Total (TQC), Teoria das 

Restrições (TOC), reengenharia de processos de negócios, sistemas integrados de gestão, entre outros 

(ANTUNES et al., 2008). 

Assim, o desfio das indústrias contemporâneas é encontrar métodos e sistemas de gerenciamento 

organizacional que permita a produção cada vez mais flexível e integrada, visando obter vantagem 

competitiva frente ao ambiente a qual a empresa se insere (COSTA; SILVA e JÚNIOR, 2009). Nesta 

busca por mais eficiência produtiva, surge à necessidade de focar nas atividades de processos 

operacionais que realmente agregam valor aos produtos, onde a filosofia Toyota, é considerada o 

sistema mais eficaz de modelo de produção (MONDEN, 2015). 

O principal objetivo do Sistema Toyota de Produção é eliminar, através de atividades de 

aprimoramento, vários tipos de desperdícios que se encontram dentro de uma empresa (MONDEN, 

2015). Os fundamentos do modelo Toyota se baseiam na observação temporal desde o momento em 

que o cliente faz o pedido até a coleta do pagamento do produto, visando reduzir esse tempo, 

removendo perdas das atividades ou processos sem valor agregado (LIKER; MEIER, 2007). 

Uma ferramenta útil para a melhoria continua e a redução de perdas é o mapeamento do estado atual 

do fluxo de valor, que identifica as atividades que agregam valor ao produto, as que não agregam 

valor, mas são necessárias e as que não agregam valor e são desnecessárias, como base para o 

mapeamento do estado futuro desejado (LIKER; MEIER, 2007). O fluxo de valor é toda ação que agrega 

valor ou não ao produto, desde a matéria-prima até o consumidor final, sendo uma metodologia que 
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ajuda entender o fluxo de materiais e informações ao longo da cadeia produtiva (ROTHER; SHOOK, 

2003). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo de caso é identificar desperdícios no fluxo produtivo a partir do 

mapeamento do fluxo de valor. Trata-se de um estudo realizado em uma empresa do setor têxtil 

voltado a confecção de uniformes, localizada no município de Paraíso do Tocantins, Estado do 

Tocantins. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: primeira parte (seção atual) a introdução; segunda o 

referencial teórico; na terceira parte será detalhada a metodologia que será utilizada na pesquisa e na 

sequência o estudo de caso e os resultados da pesquisa e por fim a conclusão do estudo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICA 

O estudo realizado fundamenta-se nos métodos de mapeamento de fluxo de valor para proporcionar 

melhorias nos processos produtivos organizacionais. Estes serão abordados a seguir. 

2.1 MODELO TOYOTA DE PRODUÇÃO 

O Sistema Toyota de Produção (STP) ou produção enxuta como muitos autores chamam foi 

desenvolvido pela Toyota Motor Company e ganhou destaque durante a crise do petróleo e a recessão 

econômica japonesa, que afetou o governo, empresas e sociedades no mundo inteiro (OHNO, 1997). 

Nessa época a economia do Japão havia caído para um nível de crescimento zero e muitas empresas 

estavam com problemas, porém a Toyota Motor Company obtinha maiores ganhos do que outras 

organizações (OHNO, 1997). 

O sistema utilizado pela Toyota, foi criado através de uma série de inovações, evoluído a partir da 

necessidade e restrições impostas pelo mercado no período do pós-guerra, quando a demanda dos 

consumidores havia diminuído substancialmente e a capacidade produtiva era bem maior, exigindo a 

produção de muitas variedades de produtos em pequenas quantidades (OHNO, 1997). 

O STP é um sistema de gerenciamento de produção adaptado a mercados globais e de sistemas 

computadorizados de informações de alto nível (OHNO, 1997). O principal objetivo é eliminar, através 

de atividades de aprimoramento, vários tipos de desperdícios que se encontram dentro de uma 

empresa (MONDEN, 2015). 

A visão geral do modelo Toyota de produção trás em sua filosofia de base, as decisões administrativas 

como uma filosofia de longo prazo, sempre com a meta de gerar valor para o cliente, a sociedade e a 
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economia, sendo esse principio o ponto de partida para todas as decisões da empresa, onde o 

processo certo produzirá os resultados certos, através da valorização dos funcionários e parceiros da 

organização, tendo em vista à aprendizagem organizacional pela solução continua da raiz dos 

problemas (LIKER; MEIER, 2007). 

Este sistema e sustentado por dois pilares o just-in-time e jikoda (OHNO, 1997). Onde, just- in-time é 

um sistema de administração em que nada deve ser produzido, transportado, ou comprado antes da 

hora exata, ou seja, é o meio de alcançar o objetivo do STP de eliminação completa dos desperdícios 

(CORRÊA; GIANESI, 2014). O jikoda consiste em facultar o operador ou a máquina (acoplada a um 

dispositivo de parada automática), a autonomia de parar o processo sempre que encontrar alguma 

anormalidade, para impedir produtos defeituosos (OHNO, 1997). Com isso não é necessário um 

colaborador para cada máquina, pois somente em situações anormais é necessária a interferência do 

operador (OHNO, 1997). 

O modelo Toyota se fundamenta na meta de identificar e eliminar as perdas em todas as atividades 

de trabalho, para isso é preciso entender os processos e identificar as atividades com valor agregado 

(LIKER; MEIER, 2007). 

No entanto, para a melhoria absoluta do sistema, Liker e Meirer (2007) afirmam que depende de três 

coisas, sendo (i) o entendimento dos conceitos que sustentam as filosofias do sistema enxuto para o 

uso eficaz da metodologia enxuta, (ii) aceitação de todos os aspectos que concerne as estratégias 

enxuta, (iii) plano de implementação que contemple a eliminação sistemática, cíclica e contínua das 

perdas. 

Assim, a modelagem das estratégias de uma empresa enxuta são voltadas para a aprendizagem 

duradoura, em que os funcionários são equipados com ferramentas para eliminação de perdas, onde 

a ferramenta de mapeamento do fluxo de valor é a mais indicada nesse processo de melhoria 

continua. 

2.2 O MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR 

O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é uma ferramenta da produção enxuta que auxilia no 

planejamento e gerenciamento dos processos produtivos na empresa, desde a matéria-prima até o 

consumidor (ROTHER; SHOOK, 2003). O proposito do MFV é a intervenção organizacional originada 

pela visão realista do mapa do estado atual, onde através da identificação das perdas no sistema, os 
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colaboradores sintam-se entusiasmados a executar o plano de ação, desenvolvido a partir do mapa 

do estado futuro (LIKER; MEIER, 2007). 

A Toyota identificou os sete tipos principais de atividades que não agregam valor nos sistemas 

produtivos, que causam perdas sejam na Função Processo ou na Função Operação, onde são: (1) 

superprodução; (2) espera; (3) transporte desnecessário; (4) superprocessamento ou processamento 

incorreto; (5) excesso de estoque; (6) deslocamentos desnecessários; (7) defeitos (LIKER; MEIER, 

2007). 

As atividades de valor agregado podem ser definidas como algo pelo qual o cliente estaria disposto a 

pagar, e está é realizada corretamente desde a primeira vez, e uma atividade que não agrega valor ao 

cliente, é aquela que toma tempo, recursos ou espaço e, portanto, não agrega valor ao produto (COX 

III; SCHLEIER, 2013). 

Para a construção e implementação do MFV Rother e Shook (2003), elenca alguns passos que devem 

ser seguidos: (i) selecionar a família de produtos (os consumidores preocupam-se com produtos 

específicos, não com todos os seus produtos); (ii) determinar o gerente do fluxo (monitora todos os 

aspectos da implementação); (iii) desenhar os estados atual e futuro; (iv) planejar e implementar o 

plano de ação. 

Com isso, o Mapeamento do Fluxo de Valor é uma ferramenta essencial, na qual Rother e Shook (2003) 

relacionam as seguintes vantagens quanto ao uso: (i) ajuda a visualizar o todo; 

(ii) auxilia a identificar as fontes e os desperdícios; (iii) facilita a tomada de decisões sobre o fluxo; (iv) 

junta conceitos e técnicas, evitando a implantação de algumas técnicas isoladas; (v) forma a base de 

um plano de implementação enxuta; apresenta a relação entre fluxo de informação e fluxo de 

material; (vi) é uma ferramenta qualitativa que descreve em detalhes como a unidade produtiva deve 

operar para criar o fluxo. 

3. METODOLOGIA 

Nesta etapa será apresentada visão geral teórica a respeito do Método e das Estratégias de Pesquisa 

com ênfase aos aspectos ligados ao Estudo de Caso. Serão apresentados os passos adotados como 

método de trabalho específico utilizado na presente pesquisa no sentido de alcançar o objetivo 

proposto. 
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3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa é procedimento formal que requer tratamento 

cientifico, com a finalidade de conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais, em qualquer 

campo do conhecimento. 

O método de procedimento escolhido para o desenvolvimento deste estudo é considerado por Yin 

(2001), como o método mais adequado para a pesquisa de fenômenos contemporâneos dentro do 

seu contexto real, onde explora fatos com base em vários ângulos. A pesquisa é classificada com base 

em seus objetivos como descritiva, Andrade (2010) enfatiza que nesse método de procedimento os 

fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem a influência do 

pesquisador. 

Quanto aos objetivos, realizou-se um diagnóstico do processo de produção da empresa, mapeando o 

fluxo de valor para agregar valor e eliminar desperdícios, para tanto, a pesquisa empírica se 

desenvolveu por meio de estudos nos quais se investigou in loco na empresa o fluxo de produção 

desde a matéria-prima até o consumidor, durante os meses de novembro de 2015 a abril de 2016, 

com o objetivo de diagnosticar os processos de produção do produto selecionado. 

A distribuição de importância para analise utilizado no estudo é do método de Mapeamento do Fluxo 

de Valor (MVF), que utilizou como base o manual de trabalho de uma ferramenta enxuta, “aprendendo 

a enxergar” de Rother e Shook (2003). A elaboração do MVF é simples, basta seguir a trilha de 

produção de um produto, desde o consumidor até o fornecedor, e em seguida desenhar uma 

representação visual de cada processo (ROTHER, SHOOK, 2003). 

Para Rother e Shook (2003), desenhar todo o fluxo de produto em um único mapa é muito complexo, 

porém trata-se de uma empresa de pequeno porte, do setor têxtil, voltado a produção de uniformes 

profissionais e escolares, de diversos modelos e com produção bastante flexível, de acordo com as 

especificações de cada cliente. Deste modo, a escolha do produto a ser mapeado, foi o short saia, peça 

que possui o fluxo de produção mais complexo. 

Assim, justificando a escolha do produto na qual foi realizado o mapeamento do fluxo de valor, feita 

com base na necessidade da empresa, em identificar e eliminar os desperdícios em torno do mesmo, 

tendo em vista a melhoria do fluxo de materiais e informações. 
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Após a seleção do produto, a próxima etapa foi a de levantamento de dados para a elaboração do 

mapa do estado atual, com vista, a melhoria do estado futuro, sendo que os dados foram coletados e 

validados com a interferência do gestor da empresa e da gerente de produção. 

A estruturação do método de pesquisa utilizado para a construção do artigo pode ser dividida nas 

seguintes etapas: 

Etapa 1 - Revisão bibliográfica: obter informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa e 

embasamento teórico utilizando instrumentos característicos da pesquisa documental e bibliográfica. 

Etapa 2 - Caracterização da empresa: aplicada em uma empresa do setor têxtil, seguimento de 

confecção, localizada na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado Tocantins. 

Etapa 3 - Coleta de dados: Por meio de visitas, observação e entrevista com gestores e gerente de 

produção responsável pelo planejamento da produção e por delegar funções aos colaboradores. 

Etapa 4 - Analise dos resultados: Refere-se à etapa da analise sobre o qual o Estudo de Caso aponta 

suas conclusões. 

4. O ESTUDO DO CASO 

A empresa estudada está situada no município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, foi 

fundada no ano de 2004, por um casal de contadores que buscava novas experiências profissionais. 

Atualmente, a unidade produtiva conta com um quadro de 11 funcionários, possui uma produção 

média de 3 mil peças mensal, atendendo todo o Estado do Tocantins. Atua na área de confecção de 

uniformes profissionais e escolares para ambos os sexos, adulto e infantil. 

A linha de produtos equivale a 16 itens, sendo que a fabricação é de acordo a demanda, e cada produto 

possui as suas peculiaridades, já que são fabricados a partir das especificações e solicitações dos 

clientes. 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste, é apresentada o produto escolhido, o processo produtivo, o mapeamento de fluxo de valor 

atual e o mapeamento de fluxo de valor futuro. 
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5.1 O PRODUTO ESCOLHIDO E SEU PROCESSO PRODUTIVO 

Para fins deste estudo, foi escolhido o produto Short Saia de um colégio especifico, composto pelos 

tamanhos P, M, G, por ser uma peça que agrega bastante receita a empresa e possui um fluxo de 

produção bastante interessante. 

O fluxo produtivo do produto escolhido possui as seguintes etapas: (i) criação do produto, (ii) 

planejamento da produção, (iii) corte, (iv) costura (v) embalagem. 

O setor de criação do produto (i) é o responsável pela definição do modelo, tipo de tecido, cor, 

digitalização do produto com todas as especificações acordadas com o cliente. Sendo responsável pelo 

romaneio do pedido, que é repassado para a gerente de produção, responsável pelo setor de 

planejamento e controle da produção, contendo todas as informações concernentes ao produto, 

como a referência, tamanhos, prazo de entrega, enfim todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento das peças. 

O setor de planejamento e controle de produção (ii) tem a função de após receber os romaneios, 

identificar quais os processos da sequência produtiva a peça ira percorrer, verificar a disponibilidade 

de tecido, e insumos necessários para as etapas produtivas, feito isso, é liberado a produção para o 

setor de corte, caso possua alguma incompatibilidade ou esteja faltando algum tipo de tecido ou 

insumo é repassado aos responsáveis pelo setor de compras para tomar as devidas providências. Esta, 

necessidade, ou seja, falta é sanada em sua maioria em comércios próximos a empresa, assim 

ocorrendo à entrega dos itens solicitados com rapidez, mas com um custo elevado. 

No setor de corte (iii) ocorre à preparação do produto, sendo selecionado o tecido no estoque, realiza 

o enfesto e posteriormente, desenha-se o mapa das peças sobre o tecido, onde com o auxilio de uma 

maquina de disco, corta-se o tecido e deixa-o sobrepostos. Assim, o setor de corte separa as peças de 

acordo com o romaneio para serem passadas para as etapas seguintes, de acordo as decisões da 

gerente de produção. 

O setor de costura (iv) é a seção responsável pelo processo de unir um ou mais moldes, formando a 

peça final, o setor está equipado com 21 máquinas, onde são realizados todos os processos de costura, 

aplicação de etiquetas e acabamento. 

Em todos os processos os colaboradores são orientados a verificarem a qualidade do produto, 

evitando que imperfeições prossigam na linha de produção. Depois de finalizada, a peça segue para o 
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setor de embalagem (v) e estoque, onde é executada a última verificação de qualidade do produto 

acabado. 

Finalizando o processo, está etapa referente à expedição do produto, está de responsabilidade da 

gerente de produção e/ou dos gestores da empresa, que entregam diretamente ao cliente no local de 

fabricação ou encaminham para os mesmos. 

5.2 ELABORAÇÃO DO MAPA DO ESTADO ATUAL E FUTURO 

As informações levantadas para elaboração do mapa do estado atual, relacionadas ao fluxo de 

informações são: 

 Fluxo de informações do cliente: os clientes solicitam os pedidos por e-mail, telefone ou 

diretamente na fabrica. A empresa utiliza para todos os itens demandados o prazo de no 

mínimo 15 dias para a entrega do produto acabado; 

 Fluxo de informações dos pedidos: as solicitações de pedidos dos clientes são recebidas 

manualmente, via romaneio, posteriormente, é repassada a gerente de produção, onde, são 

definidas as sequências para fabricação dos produtos; 

 Fluxo de informações para fornecedores: a matéria-prima mais significativa para a produção é 

o tecido. Este, adquirido de vários fornecedores, onde reiteradamente sendo solicitados pela 

empresa em prazo de urgência, ocorrendo a entrega da matéria-prima em no mínimo 5 (cinco) 

dias. 

As informações sobre os recursos disponíveis para a produção, os tempos de ciclo e tempo de 

preparação estão descritos na tabela 1. 
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Tabela 1: Dados dos processos 

 

Fonte: Adaptado de Benetti (2013) 

O fluxo acima descrito pode ser visualizado na Figura 1, que corresponde ao mapa de valor do estado 

atual da empresa frente ao produto estudado. 

Figura 1: Mapa do fluxo de valor do estado atual 

 Fonte: Elaborado pelos autores 
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Por meio das visitas in loco e da análise do Mapa de Fluxo de Valor Atual foram detectadas dificuldades 

e limitações quanto ao sistema produtivo da organização, sendo identificados os seguintes 

desperdícios, tendo por base a filosofia do STP: 

a) Superprodução: alguns produtos trabalham pelo sistema puxado e outros pelo sistema 

empurrado, porém não foi encontrado constância na utilização dos processos. Esta indefinição 

causa altos níveis de estoques e desperdício de matéria-prima e insumos, tanto na linha de 

produção quanto em relação ao produto final acabado; 

b) Espera: ocorre quando há paralização do equipamento para manutenção corretiva. 

c) Transporte desnecessário: devido ao arranjo físico funcional das máquinas, levando em 

consideração o seu modelo, os produtos em processo são movimentados de um ponto para 

outro; 

d) Processamento incorreto: esse ocorre principalmente devido a má qualidade dos 

equipamentos produzindo defeitos e ocasionando retrabalho, ocorrendo com frequência na 

etapa de processamento de costurar o elástico; 

e) Excesso de estoque: a empresa possui grandes quantidades de matéria-prima sendo 

armazenada, aguardando o recebimento dos pedidos dos clientes contendo as especificações 

dos produtos para iniciar a produção. Durante o processo produtivo ocorre a existência de 

estoque intermediário, causando lead time mais longo e atrasos; 

f) Deslocamento desnecessário: esse desperdício ocorre com frequência na empresa, devido à 

organização do layout ser funcional e não estar de acordo a sequencia das operações e ainda 

por falta de organização e identificação de materiais, além da constante movimentação das 

máquinas dentro da planta sem prévio planejamento; 

g) Defeitos: os defeitos são reparados imediatamente quando identificado durante o 

processamento. Se identificado após a finalização do produto (o que ocorre com frequência) a 

peça retorna ao processo, gerando retrabalho, sendo desperdiçado não apenas tecido, 

insumos e mão-de-obra, mas também comprometendo a qualidade do produto e o prazo de 

entrega. 

Para finalizar o estudo e atingir os demais objetivos propostos, foi elaborado o Mapa do Estado Futuro 

(MFVF) do processo de fabricação do short saia, neste novo fluxo foram sugeridas algumas mudanças, 

conforme visualizado na figura 2. 
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Figura 2: Mapa do fluxo de valor do estado futuro 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A fabricação da empresa é bastante flexível, no entanto, é necessário a utilização de algumas 

ferramentas para se obter vantagens quanto ao seu desempenho, sobretudo, deve existir um 

nivelamento, para gerar estabilidade e fazer com que os processos trabalhem num ritmo adequado 

com a demanda. 

As vantagens da aplicação do MFVF são significativas, na qual, com algumas mudanças será possível 

reduzir a linha de tempo entre o pedido e a entrega do produto para o cliente. Onde, foi identificado 

a possibilidade de redução do lead time em 6 dias, isto ocorrendo através de modificações no layout, 

nivelamento da produção, implantação de FIFO e organização dos processos. Sendo observado que a 

maior perca de tempo são gastos com atividades que não agregam valor ao produto, assim o desafio 

é eliminar de forma continua os desperdícios ao longo do fluxo de produção. 
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6. CONCLUSÃO 

Este artigo teve como objetivo a identificação de desperdício no fluxo produtivo, a partir do 

mapeamento da linha de tempo desde a solicitação do pedido do cliente até a entrega do produto 

acabado. Foi identificado através das visitas à empresa e do mapeamento de fluxo de valor atual as 

atividades que agregam e não agregam valor ao produto, estas de acordo à visão de Taiichi Ohno são 

o ponto de partida na criação de um fluxo enxuto, onde o desafio seguinte é a diminuição da linha de 

tempo, eliminando as atividades que não agrega valor. 

Dessa forma, se a empresa pesquisada colocar em prática as mudanças propostas pelo MFVF, ela 

poderá dar o passo inicial rumo à produção enxuta, visto que, pela eliminação dos desperdícios, 

poderá otimizar o seu fluxo produtivo, diminuindo o Lead Time e beneficiando todo o sistema. 

A fábrica apresenta um longo lead time, sobretudo, devido à produção não ser nivelada, e ser iniciado 

a produção de vários produtos ao mesmo tempo. A capacidade de mudar de um produto para o outro 

ocorre rapidamente, dentro de alguns minutos, onde na visão do responsável pelo processo, essa 

perda de tempo, não ocasiona desperdícios, causando assim, estoque de produtos intermediários e 

paralisações desnecessárias ao longo do processamento. 

Com isso, no mapeamento de fluxo de valor futuro foi sugerida a implantação de algumas ferramentas 

que possibilitam a diminuição do lead time, encurtamento do prazo de entrega do produto e melhor 

fluidez dos processos de produção. 

No entanto, para a implantação das melhorias de forma continua, toda a organização deve estar 

envolvida, no qual a mudança deve iniciar-se na alta administração e todos os funcionários devem 

estar comprometidos com as mudanças. Contudo, alguns aspectos já podem ser considerados como 

melhorias alcançadas, visto que o primeiro passo foi dado e a empresa nunca antes havia realizado 

um estudo do fluxo de materiais e informações do processo de produção. E com isso, fez com que, os 

funcionários e administradores enxergassem a ideia de empresa enxuta e a importância de 

implantação de métodos de melhoria continua nos processos. 
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Resumo: Este artigo relata um estudo de caso onde foram aplicadas as técnicas PERT/CPM em uma 

empresa de confecção de lingerie localizada na Cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, 

focando analisar o processo de fabricação de um produto. O estudo tem por base o sequenciamento 

das atividades do planejamento, a definição das atividades críticas e a construção da rede do caminho 

critico. O trabalho apresenta resultados enfatizando o tempo total de fabricação do produto, 

possibilitando um amplo conhecimento, por parte da empresa das atividades que comprometem a 

finalização do projeto. As técnicas abordadas apresentaram-se como uma alternativa viável para 

auxiliar a empresa no processo de eficiência voltado ao controle do planejamento de execução do 

produto estudado. 

 

Palavras-chave: PERT; CPM; Planejamento; Gerenciamento de Projetos 
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1. INTRODUÇÃO 

O Gerenciamento de projetos surgiu para fortalecer o ambiente organizacional, que demostrava 

carência na priorização de decisões, assim visando auxiliar os gestores no processo de tomada de 

decisão. O sucesso das empresas depende dos resultados reais dos projetos, relacionando à 

importância do planejamento, execução e conclusão adequada as exigências de prazos estabelecidos 

previamente. 

Visando auxiliar o ambiente organizacional, nos últimos anos surgiram duas correntes voltadas à 

pesquisa relacionadas à área de gerenciamento de projetos: (i) corrente da ciência da administração 

com PERT/CPM, técnica para identificar o menor tempo de conclusão de um projeto; (ii) corrente de 

gerenciamento de projetos, técnica para verificar problemas humanos, como a falta de habilidade 

técnicas e de execução de projeto e a falta de trabalho em equipe (COX III; SCHLEIER, 2013). 

As técnicas são aplicadas no gerenciamento de projetos, já que sua metodologia facilita o 

correlacionamento entre as atividades de planejamento, coordenação e controle. Segundo Avila 

(2010), como ferramenta de planejamento permite definir os recursos financeiros, humanos e de 

materiais necessários para a execução do projeto. 

Ainda segundo o mesmo autor como instrumento de coordenação facilita a coordenação do pessoal 

executante do projeto, a previsão das datas de aquisição com fornecedores, de modo a não ocorrer 

interrupção na execução do projeto. Já como ferramenta de controle, o caminho critico fornece as 

datas de inicio e fim de cada atividade do projeto facilitando a alocação de recursos necessários para 

cada atividade (AVILA, 2010). 

Para cumprir prazos e atingir a eficácia as organizações devem estar atentas a todas as especificações 

do projeto que se deseja executar. Visando demostrar esta importância foi aplicada as técnicas de 

planejamento PERT/CPM em uma empresa do seguimento de confecção de roupas íntimas. Onde o 

objetivo deste estudo de caso é proporcionar melhoria no processo produtivo da organização, visando 

diagnosticar o tempo total de fabricação dos produtos e demonstrar o caminho critico do processo de 

produção. 

Trata-se de um estudo realizado em uma empresa do segmento de confecção, situada no município 

de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins. O trabalho está estruturado da seguinte forma: na 

primeira parte (seção atual) a introdução; na segunda o referencial teórico. Na terceira parte, será 

detalhada a metodologia utilizada; na sequência a analise dos resultados da pesquisa e por fim as 
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considerações finais tecendo conclusões com o sentido de colaborar com a pesquisa acadêmica na 

área. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O estudo realizado fundamenta-se nos métodos PERT e CPM para proporcionar melhoria no processo 

produtivo organizacional. Estes serão abordados a seguir. 

2.1 SURGIMENTO DO PERT/CPM 

Os métodos PERT e CPM foram criados no final da década de 50, ambas as técnicas surgiram como 

avanço revolucionário no gerenciamento de projetos. De acordo com Cox III e Schleier (2013), o CPM 

(Critical Path Método – Método do Caminho Crítico) foi desenvolvido para ser utilizado na 

reconstrução das instalações fabris pela DuPont e a PERT (Program Evaluaton and Review Technique 

– Técnica de Avaliação e Revisão de Programas) para ser utilizada com programa nuclear submarino 

Polaris pelo Escritório de Projetos Especiais do Departamento da Marinha e pela empresa de 

consultoria Booz Allen Hamilton. 

Para Peinado e Graeml (2007) no sistema PERT os prazos para realização e conclusão das tarefas são 

tratados de forma probabilística enquanto que no sistema CPM os prazos de realização das tarefas são 

tratados de forma determinística. 

De acordo com o mesmo autor a diferença entre os dois métodos, atualmente chega a ser irrelevante, 

pois as características que antes os diferenciavam foram incorporadas de uma técnica para outra de 

forma que deixou de haver vantagens práticas de considerar como dois sistemas diferentes. Devido a 

esta integração atualmente denomina-se por sistema PERT/CPM indistintamente. 

2.2 REDES PERT/CPM 

O método PERT/CPM é uma técnica utilizada para o planejamento e controle de projetos, onde a 

utilização desse método na programação da produção é aplicado para estudo de produtos únicos, com 

o objetivo de determinar em quanto tempo é possível terminar o projeto (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

Segundo Cox III e Schleier (2013), um projeto é definido por uma serie de atividades, assim que todas 

as atividades são identificadas, é possível representa-las por meio de rede de projeto. O diagrama de 

rede de projeto organiza as tarefas de maneira a ficar clara a precedência lógica, que mostre se a 

atividade deve ser precedida ou seguida por uma ou mais atividades (COX III; SCHLEIER, 2013). 
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Para Martins e Laugeni (2005, p. 420) as principais fases para a elaboração da rede do projeto são: 

Definir o projeto (início e término); Dividir o projeto em atividades; Identificar a lógica de sequência 

que existe entre as atividades (quais dependem de outra (s) e quais não apresentam dependência 

entre si); Montar a rede de projeto; Determinar a duração de cada atividade; Determinar a quantidade 

e o tipo de recurso necessário para desenvolver a atividade; Determinar o custo de cada recurso; 

Determinar o caminho critico; e Elaborar o cronograma para programação do projeto. 

Para Cox III e Schleier (2013), a elaboração de rede de projeto é simples, porém, devem-se incluir todas 

as atividades e dependências (exigências legais, finanças, vendas, recursos humanos) necessárias para 

a conclusão dos objetivos do projeto. As etapas são: primeiramente, pergunta-se: “Quais são as 

atividades do projeto?”. Posteriormente, pergunta- se: “Qual vem primeiro? Qual vem em seguida? 

Quais podem ser executadas simultaneamente se houverem recursos suficientes disponíveis?” (COX 

III E SCHLEIER, 2013). 

Onde segundo Tubino (2007), uma rede é formada por um conjunto interligado de setas e  nós, as 

setas representam as atividades do projeto que consomem tempo/recurso, e os nós representam o 

momento de início e fim das atividades as quais são chamadas de evento. 

Existem dois métodos para descrever a técnica PERT/CPM, o método Francês e o método Americano. 

O método Americano é recomendado para redes elaboradas manualmente, pois sua utilização é mais 

fácil, nesse método calculam-se os tempos e as folgas vinculadas a cada evento é sua representação é 

através de setas, onde, as setas indicam a sequência das atividades (ÁVILA, 2010). 

No método Francês ou rede de Roy, os nós são representados por blocos, e estes especificam o nome 

da atividade, o tempo e a folga total, as setas indicam somente a prioridade entre as atividades, neste 

formato, recomenda-se caracterizar o evento inicial e final por meio de um bloco inicial e outro final 

(ÁVILA, 2010). 

2.3 CONSTRUÇÃO DA REDE PERT/CPM 

Qualquer rede de planejamento é constituída de acordo com suas atividades, suas datas, seu tempo 

de duração, seja qual for o tempo adotado de cada atividade (minutos, dias, semanas, meses) é 

importante manter a compatibilidade entre as unidades de uma mesma rede de planejamento (AVILA, 

2010). 

Para calcular a PERT é necessário atribuir três durações distintas para cada atividade, são elas: duração 

otimista (A), duração mais provável (M), duração pessimista (B). Após três estimativas de cada 
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atividade o próximo passo é a determinação da duração média (T), a formula para se calcular T é dada 

pela expressão: T= (A+4.M+B)/6, posteriormente a determinação de T de cada atividade aplica-se o 

algoritmo do método do caminho crítico para a determinação da duração do projeto (MARTINS; 

LAUGENI, 2005). 

Na utilização do método CPM é determinada uma única duração para cada atividade, onde na 

sequencia aplica-se o algoritmo do caminho critico. Em ambos os modelos, americano e francês, os 

métodos de representação são bastante similares, as regras e observações são praticamente as 

mesmas, porém, no método francês as atividades no diagrama de rede são representadas por nós, e 

no americano as atividades são representadas em setas. 

As regras para montagem de redes PERT/CPM são as seguintes (PEINADO; GRAEML 2007, p. 497 a 

500): 

 Cada atividade será simbolizada por uma seta, com direção e sentido para a próxima 

atividade; 

 Cada atividade acontece entre dois nós, sendo o nó de início e o nó de fim, os nós somos 

representados por círculos e cada nó possui um número, nas setas são descritas a 

atividade e a duração de cada tarefa; 

 A seta indica que seu início tem uma ou várias atividades precedentes e seu fim indica que 

existe uma ou várias tarefas seguintes à mesma. Uma tarefa não pode ser iniciada sem 

que sua precedente seja concluída. As setas representando as atividades constituintes do 

projeto devem sempre seguir a direção e sentido da esquerda para a direita; 

 Não pode haver duas ou mais tarefas distintas começando e terminando em uma mesma 

etapa, neste caso para que seja mantida a individualidade de cada uma das tarefas, deve-

se utilizar um artificio chamado atividade fantasma, sendo que está é representada no 

gráfico através de uma seta pontilhada, está seta não possui valor de duração. 

2.4 MICROSOFT PROJECT 

O Microsoft project (MS Project) é um dos softwares mais modernos para o gerenciamento de projetos 

(SANTOS, 2014). Através dele é possível planejar, especificar, implantar e acompanhar o 

desenvolvimento de qualquer tipo de projeto (BARRA et al., 2013). 
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De acordo Martins e Laugeni (2005) o aplicativo possui a função de determinar atividades do caminho 

critico, cálculo de recursos e custos, data final do projeto, análise estatísticas PERT, entre outras 

automaticamente. 

O programa é alimentado com as informações do projeto e salvo em sua linha de base. A linha de base 

é essencial para controlar o andamento do projeto, onde fornece pontos de referência nos quais se 

compara o andamento real do projeto, portanto quanto mais informações disponibilizadas, mais 

preciso será o planejamento (SANTOS, 2014). 

3. METODOLOGIA 

Nesta etapa será apresenta uma visão geral teórica a respeito do Método e das Estratégias de Pesquisa 

com ênfase aos aspectos ligados ao Estudo de Caso. Serão apresentados os passos adotados como 

método de trabalho específico da presente pesquisa no sentido de alcançar o objetivo proposto. 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

De acordo Andrade (2010) a pesquisa é o conjunto de procedimentos metódicos, baseados no 

raciocínio lógico, onde por meio da utilização de métodos científicos objetiva encontrar solução para 

problemas propostos. 

A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso, onde segundo Freitas e Jabbour (2011) tal 

estratégia visa reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre os fatos. O estudo de caso limita-

se, quanto aos objetivos como pesquisa descritiva, onde segundo Andrade (2010) nesse tipo de 

estratégias os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem a 

influência do pesquisador. 

O presente artigo é considerado de caráter descritivo e a abordagem do problema pode ser 

considerada qualitativa, pois, possui a finalidade de descrever uma situação e seu principal objetivo é 

a interpretação dos acontecimentos (FREITAS; JABBOUR, 2011). Quanto aos objetivos, pretende-se 

descrever as atividades produtivas aplicadas a técnica PERT/CPM, para tanto, a pesquisa empírica se 

desenvolveu por meio de estudos nos quais se investigou in loco na empresa o processo de produção 

do produto. 

A distribuição de importância para analise utilizado no estudo é do método PERT/CPM. Os tempos de 

cada etapa a ser analisadas foram cronometrados pelos pesquisadores, onde foram verificadas as 

atividades dependentes, o tempo de execução e o caminho crítico do processo produtivo do produto 
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em analise. Os tempos de produção (otimista, mais provável e pessimista) do sutiã com bojo adulto, 

tamanho M, da mesma cor, foram encontrados por meio da medição de três lotes padrão da empresa, 

sendo que cada lote é composto por dez unidades. 

A estruturação do método de pesquisa utilizado para a construção do artigo pode ser dividida em cinco 

etapas conforme apresentado na figura 1. 

Figura 1 – Delineamento da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

De acordo com a Figura 1 as etapas utilizadas para a elaboração do trabalho são: 

Etapa 1 - Revisão bibliográfica: obter informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa e 

embasamento teórico utilizando instrumentos característicos da pesquisa documental e bibliográfica. 

Etapa 2 - Caracterização da empresa: aplicada em uma empresa do seguimento de confecção, 

localizada na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado Tocantins. 

Etapa 3 - Coleta de dados: Por meio de visitas, entrevista com gestora responsável pelo planejamento 

da produção do produto, gerente de produção e estoquista. 

Etapa 4 - Tratamento dos dados utilizando o MS Project: Dados da pesquisa foram tratados pelo 

software MS Project versão para teste gratuito. 

Etapa 5 - Analise dos resultados: Refere-se à etapa da análise sobre o qual o Estudo de Caso aponta 

suas conclusões. 
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4. O ESTUDO DO CASO 

A empresa estudada está situada no município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, iniciou 

suas atividades há 13 anos, possuí 14 funcionários, sua produção média é 6.000 peças mensais. Atua 

na área de confecção de roupas intimas para ambos os sexos, fabricando moda adulta e infantil. Possui 

loja própria para comercialização de seus produtos, onde são vendidos no atacado e varejo. 

Atualmente com um mix de produtos equivalente a 30 itens, sendo que cada peça possui suas 

peculiaridades o que justifica o complexo processo produtivo. Por esta característica de diversidade, 

para fins deste estudo será pesquisado o produto com maior demanda, este de acordo com o gestor 

da organização, é o sutiã de microfibra com bojo adulto que equivale a 29% da produção total. 

Cerca de 85% da produção total da empresa é comercializada sob encomenda para uma rede de lojas, 

localizadas nos Estados do Tocantins, Pará e Maranhão e para vendedores autônomos. Sendo que os 

15% restantes são vendidos no atacado (a partir de 6 peças) com preços diferenciados, ou no varejo 

em loja própria. 

5. ANALISE DOS DADOS PESQUISADOS: 

5.1 CARACTERIZAÇÕES DA PRODUÇÃO 

A linha de produção da empresa é dividida em três setores: (i) corte; (ii) costura e (iii) embalagem. O 

setor de corte esta equipado com três maquinas que realizam todos os processos necessários para 

obtenção dos moldes do sutiã. Após o corte e a separação do tecido em lotes, a próxima etapa a de 

costura. A seção responsável pelo processo ou efeito de unir dois ou mais moldes, esta montada com 

22 máquinas. Em todas as maquinas são utilizados pelo menos dois grupos de fios, sendo um 

alimentado pela agulha e outro pelo looper (sequência). 

Após cada etapa do processo de corte e montagem no sutiã é feita a verificação de qualidade evitando 

que imperfeições prossigam na linha de produção, desta forma reduzindo os desperdícios de matéria-

prima e insumos, isto além do melhor aproveitamento das máquinas. Após finalizado, o sutiã segue 

para o setor de embalagem e estoque que é operado por um funcionário (próprio empresário), que 

ao executar as tarefas referente a embalagem faz a verificação de qualidade do produto acabado que 

é embalado de acordo com a encomenda do grupo varejista, em lotes padrão de seis unidades para o 

atacado ou individualmente para o varejo. 
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5.2 DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES 

Para demonstrar o fluxo de produção do produto estudado, descreveu-se o processo produtivo e 

posteriormente desenhou-se o layout, como ilustrado na figura 2. 

As etapas de fabricação do produto estudado (sutiã de microfibra com bojo adulto) são: 

 1º etapa - Separação do tecido: separa-se a quantidade de tecido necessário para fabricar 

determinada quantidade de peças; 

 2° etapa - Enfesto: coloca-se os moldes encima dos tecidos; 

 3° etapa - Corte do molde do sutiã: uma pessoa realiza o corte com o auxílio de uma máquina 

de cortar tecido “disco”; 

 4° etapa - Separação dos lotes: os lotes são separados por tamanho e cores em feixes de até 

10 unidades. 

 5º etapa - Fechamento do elástico na base: fecha-se o meio, coloca o elástico na base e 

etiquetas com nome da marca e os tamanhos nas peças (máquina overloque 21); 

 6º etapa - Acabamento na base inferior: faz uma costura no elástico que foi fixado na base 

inferior do sutiã (máquina galoneira 8); 

 7° etapa - Acabamento na base superior: realizar costura no elástico na parte superior da 

base, encapa o bojo e fixa na base (máquina overloque 22); 

 8° etapa - Acabamento no bojo: fazer costura embaixo dos bojos antes de fixar as barbatanas 

(máquina reta 14); 

 9º etapa - Acabamento das barbatanas: fixar as barbatanas na parte inferior dos bojos 

(máquina três pontadeira 15); 

 10º etapa - Fixar o fecho: fixar o fecho/abotoador (máquina Zig Zag 12); 

 11° etapa - Fixar as alças: fazer costura na ponta das alças, onde uma ponta é fixada na frente 

do sutiã e a outra nas costas (máquina travetti 17): 

 12° etapa - Encaixar o aro: encaixar o aro na barbatana (manualmente);13º etapa - 

Acabamento final: fechamento das laterais das barbatanas após a inserção dos aros e 

posteriormente retira-se o excesso de linhas soltas, limpa os fios (máquina travetti 17); 
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 14° etapa - Separação dos lotes: faz-se a separação por tamanho „P, M, G e GG‟ e fixa as 

tags (máquina etiquetadora manual). 

 15° etapa - Teste de qualidade: verifica-se a qualidade do produto através do método visual 

e manual esticando a peça de forma natural a fim de verificar as resistências das costuras e 

elásticos (mesa de embalagem); 

 16° etapa - Embalagem dos lotes: os lotes são embalados manualmente de acordo com a 

venda no atacado ou no varejo (mesa de embalagem). 

 Figura 2 – Layout das operações de produção 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

5.3 TRATAMENTO DOS DADOS ATRAVÉS DO MS PROJECT 

Os dados foram tratados através do software MS Project, e para a montagem da rede PERT/CPM foram 

utilizados os seguintes passos: primeiramente foi especificado o tempo de início do projeto, em 

seguida criado e organizado a lista de tarefas na folha de diagrama de Gantt. Posteriormente, foram 
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inseridos os tempos de duração de cada atividade para em seguida ser criada a lista de tarefas com a 

duração de cada atividade do processo, e por último foi estabelecida as relações de precedências entre 

as atividades. 

Ao final destes processos obtiveram-se os dados apresentados na Tabela 1, sendo que estes 

encontravam-se prontos para a montagem da rede, sendo possível atingir o objetivo de identificar as 

atividades dependentes e o tempo de execução de cada uma. 

Após a elaboração da Tabela 1 foram aplicados os procedimentos anteriores para a elaboração da rede 

PERT/CPM. Com elaboração da rede atingiu-se o objetivo de identificar o caminho crítico do processo, 

mostrando quais atividades influenciam diretamente o termino do projeto. 

5.4 ELABORAÇÃO DA REDE PERT/CPM 

Para determinar o tempo necessário para a produção do sutiã, é imperativo determinar o tempo que 

cada atividade necessita para ser executada. Onde o método PERT determina que deverão ser 

encontrados os tempos otimista, mais provável e pessimistas. Para o processo produtivo da fábrica, 

foram encontrados os três tempos necessários aplicados à expressão da duração média da atividade. 

Sendo elaborada uma tabela com os dados de cada atividade envolvida no planejamento de execução, 

determinando a descrição das atividades, a precedência lógica entre as atividades e a estimativa de 

tempo (através do cálculo da PERT), conforme apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Montagem de rede PERT/CPM 

Atividade Descrição 
Atividade 

Precedente 

Duração 

estimada 

(segundos) 

A Separar tecido  150 

B Enfesto A 240 

C Corte do molde do Sutiã B 300 

D Separação dos Lotes C 150 

E Fechamento do elástico na base D 68,167 

F Acabamento na base inferior E 30,167 

G Acabamento na base E 24,5 

H Acabamento no bojo G 95,667 

I Acabamento das barbatanas F 50,833 

J Fixar o fecho             I, H   32,333 

K Fixar as alças L 21,667 

L Encaixar o aro             I, H 36,5 

M Acabamento final             K, J 64,333 

N Separação dos lotes M 7,833 

O Teste de qualidade N 70 

P Embalagem dos lotes O 45 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Após identificadas as precedências e duração de cada atividade, iniciou-se a resolução dos tempos 

(cedo e tarde) para a determinação do caminho crítico. A Tabela 2 apresenta o tempo de folga das 

atividades. 
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Tabela 2 – Tempo de folga das atividades 

Atividade Folga (s) 

A 0 
B 0 

C 0 

D 0 

E 0 

F 39,167 

G 0 

H 0 

I 39,167 

J 25,834 

K 0 

L 0 

M 0 

N 0 

O 0 

P 0 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O caminho crítico, que é composto por atividades que apresentam folga igual a zero e não podem 

sofrer atrasos que retardariam o processo produtivo, é identificado pelas flechas de cor vermelha, 

conforme exposto na Figura 3. 

Figura 3 - Caminho crítico: Rede PERT/CPM das atividades envolvidas na fabricação do produto 

 

Fonte: Elaborado pelo Autores 
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5. Conclusão 

O estudo através da montagem e dos cálculos da rede PERT/CPM, contatou que para produzir uma 

unidade do produto (sutiã de microfibra com bojo adulto) a empresa gasta 1.273,667 segundos ou 21 

minutos. Além disso, foram identificadas as atividades que correspondem ao caminho crítico do 

processo, as quais correspondem a 13 atividades que não possuem folga de um total de 16, portanto 

81,25% do processo são compostos por atividades críticas. 

A técnica de PERT/CPM facilita o gerenciamento da produção, pois através da aplicação é possível 

realizar o planejamento e acompanhamento do projeto, tendo em vista a alocação dos recursos 

disponíveis a fim de garantir a data de conclusão do mesmo. 

O processo de fabricação do produto é complexo e envolve várias atividades, onde qualquer atraso na 

fabricação pode refletir diretamente no prazo de entrega ao cliente. Portanto, a técnica PERT/CPM 

mostrou-se como a alternativa viável para que a empresa obtenha melhoras no controle do processo 

produtivo do produto estudado. 

Embora não seja muito adequada a utilização da técnica PERT/CPM para projetos pequenos, é 

importante salientar que quando avaliado de forma isolada o tempo total do projeto pode não 

significar um dado relevante, porém quando analisado um lote completo, por exemplo, este se torna 

uma informação de grande valia, que quando bem utilizado faz diferença no controle da produção. 

Fabricar sutiã é uma verdadeira engenharia da moda, pois além de ser bonita, a peça deve cumprir o 

seu papel funcional, ou seja, deve suprir as necessidades das consumidoras, associando a qualidade 

ao conforto e modernidade da peça. 

De acordo com o contexto e os resultados alcançados na pesquisa, sugere-se como proposta de 

pesquisas futuras: 

 Estudar o mix de produtos, objetivando conhecer e documentar as atividades e os tempos de 

fabricação dos seus diferentes produtos; 

 Realizar uma analise dos fornecedores de matéria-prima no âmbito nacional, objetivando 

reduzir os custos de matéria-prima, já que no Estado de acordo com a gestora da empresa a 

matéria-prima possui um custo elevado; 

 Estudar o setor de custos da empresa, com o objetivo de identificar oportunidades de redução. 
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Capítulo 3 
 
 
PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA LÓGICA E 
CONCEITO DE SISTEMA ANDON NO PROCESSO 
PRODUTIVO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
 

 

Iana Damázio Babral (FAESA) 
Nícolas de Oliveira Matos Borges (FAESA) 
Rodolfo Cola Santolin (FAESA - UFES) 

 

Resumo: Diante do atual cenário competitivo, as empresas têm buscado constantemente aperfeiçoar 

seus processos internos para atingir as metas, atenderem melhor seus clientes e permanecerem no 

mercado. O presente trabalho apresenta o estudo do processo de uma empresa de estrutura metálica, 

por meio do auxilio da ferramenta DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) e da lógica e 

conceito de Sistema Andon. Com a aplicação dessas ferramentas foi possível identificar as etapas do 

processo, levantar os pontos a serem melhorados e propor contramedidas para otimizar o processo. 

A partir das melhorias propostas foi possível aperfeiçoar a gestão visual do processo e comparar com 

o atual, para identificar os possíveis ganhos dessa implementação. Os resultados dessa comparação 

mostraram que os ganhos com a implementação poderão ser significativos, melhorando o atingimento 

das metas, objetivos e atendimento ao cliente. 

 

Palavras-chave: Sistema Andon, Processo, DMAIC. 
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1. INTRODUÇÃO 

Como o mercado anda cada vez mais competitivo, torna-se necessário aprimorar os recursos 

produtivos para diferenciar-se dos concorrentes. Com isso, pode-se melhorar a eficiência, qualidade, 

redução de custos de fabricação e melhorias no processo produtivo para se obter um resultado eficaz 

e um aumento de produtividade. 

Toda empresa espera que sua operação produtiva seja conforme o planejado (takt time) evitando o 

desperdício no processo produtivo, que consiste na entrada da matéria prima, transformação do 

mesmo e saída deste em produto acabado (SLACK et. al., 2005, p.25). Há que se ter uma linha de 

produção que atenda aos mais altos padrões de exigências em qualidade e confiabilidade para assim 

ter o menor custo possível. Com o correto dimensionamento, o produto passaria pelos postos de 

trabalho adequados dentro do lead time esperado, e assim seguindo o fluxo contínuo. 

A implantação da lógica do Sistema Andon, uma ferramenta de gestão visual utilizada no Sistema 

Toyota de Produção, é de grande importância para se evitar perdas produtivas no processo, pois o 

sistema mostra um problema que existe e que é necessário ser resolvido de forma imediata, 

envolvendo operadores e gestores da empresa. 

A empresa estudada efetua operações de furação e corte de estruturas metálicas, apresenta sua linha 

de produção desde o recebimento da matéria prima até à expedição do produto acabado com ou sem 

acessórios (chapas e perfis de aço cortadas e furadas) para a montagem de hospitais, hotéis, shopping 

centers, edifícios, entre outros. 

No processo produtivo da empresa existem vários problemas que acabam sendo um ponto fora da 

curva do não cumprimento das metas. Com isso, acaba afetando o não atendimento nos prazos de 

resposta com o cliente. As metas da linha de produção seriam: zero não conformidades, zero quebra 

de máquinas, 95% de qualidade, zero acidente, máquinas com produtividade maior ou igual a 75% e 

outros.  

Com a finalidade de eliminar esses problemas, espera-se com a proposta de implementação da lógica 

do Sistema Andon atingir as metas estipuladas pela empresa e melhorar o processo produtivo junto 

aos operadores e gestores. 

Assim, o estudo define a seguinte pergunta problema: 



 

 

                                                                                                   36 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Existem oportunidades de melhoria com a implementação da lógica do Sistema Andon na linha de 

produção para reduzir os custos de fabricação e não conformidades, a fim de alcançarem as metas e 

objetivos estabelecidos? 

A hipótese considerada é implementar o Sistema Andon no processo produtivo de estruturas 

metálicas para que todos possam ser envolvidos no problema ocorrido e o mesmo ser tratado 

imediatamente, assim podendo eliminar qualquer tipo de problema na linha de produção e o mesmo 

não voltar a acontecer. 

A partir disso, este estudo tem como objetivo geral propor a implementação do Sistema Andon no 

sistema produtivo de uma empresa que produz estruturas metálicas. 

Para alcançar o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Mapear o processo produtivo por meio do DMAIC; 

 Identificar as oportunidades de melhorias; 

 Realizar uma análise comparativa entre a situação atual e a situação proposta. 

Devido à importância para a empresa do alcance das metas: evitar o desperdício, fluxo de produção 

contínuo e foco no trabalho, essa pesquisa é justificada. Sendo assim, sua finalidade é visar o melhor 

funcionamento, maior lucro e praticidade em todo o processo. Um quesito relevante é atender as 

necessidades dos clientes e combater os concorrentes, assim gerando a necessidade de aplicar os 

métodos estudados com mais eficiência para que a empresa possa permanecer no mercado 

competitivo e a satisfação do cliente. 

Este trabalho é composto de 5 capítulos, sendo que no primeiro capítulo é composto de uma visão 

geral do trabalho, justificativa, hipótese e objetivos, no segundo apresenta o referencial teórico onde 

fala sobre o produto estudado, o Sistema Andon, mapeamento de processo e o método DMAIC. No 

capítulo 3, abrange a metodologia, onde apresenta os métodos que foram utilizados para a realização 

do trabalho. No capítulo 4 mostra os resultados e as discussões se a proposta de implementação será 

eficaz ou não e no quinto e último capítulo é a conclusão e recomendações feitas sobre o uso da lógica 

implementada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 IMPLEMENTAÇÃO DA LÓGICA E CONCEITO DE SISTEMA ANDON 

Sistema Andon é um sistema de comunicação de suporte ao operador por meio de sinais visuais e 

auditivos, assim permite que o processo de produção continue sem ser afetado por fatores externos 

ou internos de diversos tipos e a linha seja parada. O Sistema Andon apoia o princípio de melhoria 

contínua, ajudando a cumprir os objetivos da empresa (GUTIERREZ; CAMELO, 2005, p. 16, tradução 

nossa). 

Segundo Silveira (2012), o Andon é uma forma de gestão à vista de ocorrências na linha de produção 

que podem ser apresentadas em forma de alerta sonoro ou representações visuais (quadros, 

sinalizadores). Na prática, o Andon é utilizado pelos operadores da linha de produção ou mesmo pelo 

próprio equipamento para sinalizar a produtividade ou alguma falha no processo, solicitando assim a 

ajuda de técnicos de manutenção, engenheiros e outros responsáveis pela resolução do problema. Na 

figura 1 segue exemplos de Andon. 

Figura 1 – Exemplos de Andon 

 

 

 
 

Fonte: Marchwinski (2011, apud Bove; Gerber, 2013, p. 5) 

Liker e Meier (2008) aconselham que antes de tentar construir um sistema, é importante entender o 

ciclo completo do problema, desde o reconhecimento até sua resolução e prevenção. Todo esse ciclo 

é repetido muitas vezes durante o dia. Os problemas estão constantemente vindos à tona e sendo 

corrigidos, com mínima interrupção do fluxo de produção. Abaixo, segundo Bove e Gerber (2013, p. 

5-6) estão explicados os passos deste ciclo:  

1. Reconhecimento – O primeiro passo do processo é o reconhecimento de que existe uma 

situação anormal.  

2. Informação – Se a situação excede a gama de controle definida do funcionário, ele deve 

informar o problema e requisitar auxílio. 
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3. Avaliação – Ao assumir a responsabilidade, a primeira coisa que o líder deve fazer é avaliar a 

situação: problema isolado ou de maiores proporções; é um problema contido ou facilmente 

controlado, etc.  

4. Controle – A primeira consideração é manter o problema na estação e garantir que o problema 

não chegue ao cliente.  

5. Contenção – O líder deve identificar a fonte do problema de modo que possa ser contido.  

6. Prevenção – Depois de o problema ter sido controlado e contido e de a produção ter sido 

retomada, o foco dirige-se para a prevenção.  

Silveira (2012) afirma que a empresa permite ter os seguintes benefícios:Os problemas de produção 

são relatados imediatamente quando ocorrem reduzindo o tempo perdido e o risco de atraso na 

entrega; 

 Regula e padroniza o trabalho dos trabalhadores; 

 Aumento efetivo de produção, permitindo que os operadores visualizem em tempo real o 

objetivo de produção com relação ao produzido, fornecendo o feedback instantâneo a toda a 

equipe. Assim, eleva a motivação e moral dos funcionários; 

 Permite uma revisão automática do planejamento e das metas com base no acompanhamento 

em tempo real da produção; 

 Permite a criação e o acionamento de toda uma “cadeia de ajuda” para atingir os objetivos de 

produção; 

 Reduz custos associados à coleta e entrada de dados manualmente; 

 Reduz erros associados à coleta e entrada de dados manualmente; 

 Minimiza as perdas de produção, permitindo a análise em tempo real do problema e 

providências para sua correção; 

 Permite a geração de dados históricos de problemas e produção que podem ser utilizados para 

ajudar a identificar problemas subjacentes, aumentando a capacidade de identificar 

rapidamente correções para problemas específicos; 
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2.1.1 ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO ANDON 

Segundo Bove e Gerber (2013, p.6) a primeira etapa consiste no projeto e sua apresentação à cúpula 

da empresa e dependendo da aprovação, a compra dos materiais são efetuadas. Em seguida ocorre a 

fabricação da ferramenta e instalação nas linhas, seguido pela etapa de capacitação dos colaboradores 

de como operar e interpretar o dispositivo. A próxima etapa é a execução do projeto e pôr fim a análise 

dos dados e resultados. Na figura 2, será mostrado o fluxo para a implementação do Andon. 

Figura 2 – Fluxograma das etapas para implementação do Sistema Andon 

 

 

 
Fonte: Bove; Gerber (2013, p. 7) 

2.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

De acordo com Baldam (2010, p.41), o Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM) surge, a partir 

do início do século XXI, como uma nova forma de difundir a visão de processos. Um processo é um 

grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um 

serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. (Hammer;Champy, 1994, apud Campos; 

Lima, 2012, p. 1). 

O Mapeamento de Processo é uma ferramenta gerencial e de comunicação que tem a finalidade de 

ajudar a melhorar os processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos 

(Campos; Lima, 2012, p. 6). 

O mapeamento também auxilia a empresa a enxergar claramente os pontos fortes, pontos 
fracos (pontos que precisam ser melhorados tais como: complexidade na operação, reduzir 
custos, gargalos, falhas de integração, atividades redundantes, tarefas de baixo valor 
agregado, retrabalhos, excesso de documentação e aprovações), além de ser uma excelente 
forma de melhorar o entendimento sobre os processos e aumentar a performance do negócio 
(Campos; Lima, 2012, p. 6) 

 

Santolin, Baldam e Lorenzoni (2010, p.3) afirmam que com a modelagem de processos é possível 

identificar as fases dos processos, bem como os problemas e possíveis soluções e que a metodologia 

DMAIC é utilizada associada com a modelagem para solucionar os problemas. 
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2.3 MÉTODO DMAIC 

Segundo Werkema (2010, p. 14) o Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente 

quantitativa, que tem como objetivo aumentar expressivamente a performance e a lucratividade das 

empresas, por meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação de 

clientes e consumidores. 

O DMAIC é um ciclo de desenvolvimento de projetos de melhoria originalmente utilizado na estratégia 

Seis Sigma. Inicialmente concebido para projetos relacionados à qualidade, o DMAIC não é efetivo 

somente na redução de defeitos, sendo abrangente para projetos de aumento de produtividade, 

redução de custo, melhoria em processos administrativos, entre outras oportunidades (ESCOBAR, 

2013).  

De acordo com Werkema (2010, p.22) o método DMAIC é constituído por cinco etapas: Define 

(Definir), Measure (Medir), Analyse (Analisar), Improve (Melhorar) e Control (Controlar), conforme 

figura 3. 

Figura 3 – Etapas DMAIC 

 

 

 

 
 

Fonte: Werkema (2012, p.23) 

2.3.1 ETAPAS DMAIC 

Na etapa Definir sugere que sejam feitas as seguintes perguntas para definir o tema no projeto Seis 

Sigma: (i) Qual é o problema (resultado indesejável ou oportunidade detectada) a ser abordado no 

projeto? (ii) Qual é a meta a ser atingida? (iii) Quais são os clientes/consumidores afetados pelo 

problema? (iv) Qual é o impacto econômico do projeto? (PANDE, 2001). 

De acordo com Bagnoli (2008, p.21), esta etapa define de forma precisa os projetos que serão 

desenvolvidos para alcançar as melhorias desejadas. Desta forma, é a etapa mais relevante do 

método, uma vez que as próximas etapas dependem da eficiência dessa etapa. 
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Após a identificação do problema, inicia-se a segunda etapa que é de medir. Um tipo de atividade 

crucial no Seis Sigma é a definição e medição das variações com a intenção de descobrir as causas de 

problemas. Assim, pode-se desenvolver os recursos operacionais necessários para reduzir as causas 

destas variações e controlá-las (SANDERS, 2000 apud FRANZ; CATEN, 2003, p.3). 

Segundo Werkema (2013, p.111), nesta etapa determina-se a localização ou foco do problema, que 

são indicados pela análise dos dados gerados pela medição de resultados associados ao problema. 

Também nesta etapa deve-se decidir entre as alternativas de coletar novos dados ou usar já existentes 

na empresa  De acordo com Bagnoli (2008, p.30), é essencial ter informações precisas que facilitarão 

na compreensão do problema e na busca pela solução mais eficiente. Com isso, deve-se definir o que 

será necessário ser medido para obter a melhoria contínua do processo. 

Na terceira etapa do DMAIC que é analisar, Escobar (2013), afirma que esta etapa consiste em: analisar 

os dados coletados; identificar/determinar as causas dos problemas; medir/quantificar a correlação 

entre variáveis. 

Já Trabach e Subtil (2013, p.18) afirmam que a meta é determinar as causas mais prováveis dos 

defeitos, analisando dados do problema, priorizando as causas potenciais dos problemas prioritários 

para que se possa quantificar a importância e atuar direto na causa e não em suas consequências. 

A próxima etapa é de Melhorar, que de acordo com diversos autores é necessário analisar as 

alternativas propostas na etapa anterior, criar plano de ação (5W2H) e sugerir melhorias no processo. 

E logo que colocadas em prática, deverá haver diminuição ou exclusão dos defeitos apresentados para 

que haja a confiabilidade no processo. 

Segundo Pande (2001), esta etapa poderá durar algum tempo já que na mesma devem ser testadas 

possíveis soluções, medindo os resultados e devem ser asseguradas as mudanças que levarão ao 

sucesso do projeto. 

A quinta e última etapa do DMAIC é a de Controlar o processo. É a etapa para saber se o processo está 

de acordo com os níveis desejados, se caso estiver ele pode ser considerado sob controle. Nesse 

momento do projeto é interessante que as variações do processo sejam avaliadas e que, se a meta 

desejada não estiver plenamente atingida, retome-se a etapa Medir do DMAIC (FRANZ; CATEN, 2003, 

p.4). 

Uma vez que o projeto implantado com base na metodologia DMAIC tenha efetivamente eliminado 

os problemas em todas as características chave do processo, então será possível observar uma 
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melhoria radical ocorrendo em termos de custos e satisfação do cliente (HARRY, 1998, tradução 

nossa). 

2.4 ESTRUTURA METÁLICA 

A primeira obra de ferro importante foi construída em 1779, que foi a ponte sobre o Severn em 

Coalbrookdale, na Inglaterra. No Brasil, segundo Freire, somente após a 2ª Guerra Mundial com a 

construção da Usina de Volta Redonda no Rio de Janeiro, a Indústria Siderúrgica implantou-se de fato 

no país.  

Araújo e Guarnier (2010, p. 33) asseguram que: 

A utilização do aço como material estrutural apresenta vantagens sobre outros materiais, 
como ganhos em vão, diminuição da seção transversal do elemento estrutural, alta resistência 
em relação ao peso próprio, alto módulo de elasticidade, resistência à tração, homogeneidade 
do produto, diminuição do peso da estrutura com alívio das cargas de base (fundações), tempo 
ganho no cronograma da obra, precisão de execução, dentre outros. 

 
O aço, como todo material de construção, traz vantagens e desvantagens sobre sua utilização em 

obras. 

Segundo Neto (2008, p.9), as vantagens são: montagem mecanizada, permitindo prazos mais curtos 

de execução de obras; apresentam possibilidade de desmontagem da estrutura e seu posterior 

reaproveitamento em outro local; as estruturas metálicas são mais leves do que o concreto armado, 

proporcionando, assim fundações menos onerosas. 

Neto (2008, p.10) afirma ainda as desvantagens da utilização de estruturas metálicas, como: limitação 

de fabricação em função do transporte até o local da montagem final; necessidade de mão-de-obra e 

equipamentos especializados para a fabricação de montagem. 

2.4.1 PRODUTOS DE AÇO LAMINADO 

“A principal matéria prima necessária aos trabalhos de uma fábrica de estruturas metálicas é aço 

provenientes das laminações” (SANTOS, 1987, p.291).  

As estruturas das construções de aço empregam formas padronizadas que recebem o nome de perfis. 

“Os tipos mais comuns de perfis empregados nas construções são os seguintes: cantoneiras, vigas “I”, 

“U” e “H”, barras redondas, barras quadradas, barras chatas e chapas” (SANTOS, 1987, p.17). 
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2.4.2 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

Uma estrutura metálica, durante sua fabricação, deve passar por certa ordem de operação, sendo 

assim Santos (1987, p.292) explica que uma vez aprovados para construção os desenhos e detalhes, 

estes são enviados para fábrica para que o pessoal de fabricação inicie a confecção dos gabaritos 

(Corte de peças e furação). Antes da montagem final das partes componentes de uma estrutura, deve 

ser feita uma pré-montagem do conjunto através de pontos de soldas, para possibilitar a checagem 

do conjunto em todas as dimensões. No final do processo a peça recebe um acabamento nas 

superfícies de contato.  Segue figura 4, alguns tipos de perfis de estrutura metálica. 

Figura 4 – Perfis em estrutura metálica 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Neto (2008, p.18) 

3. METODOLOGIA 

Segundo Vergara (2011), a pesquisa é classificada em dois critérios básicos: quanto aos fins e quantos 

aos meios. 

Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa aplicada, pois se tem o objetivo de melhorar a linha de 

produção evitando desperdícios e cumprindo as metas exigidas pela empresa, assim podendo resolver 

os problemas concretos imediatamente e quanto aos meios será feito um estudo de caso em uma 

empresa de estrutura metálica para propor a implementação do Sistema Andon na linha de produção. 

Por meio da ferramenta gerencial do mapeamento de processo com o método DMAIC, pode-se 

identificar com mais facilidade os pontos fracos do processo para auxiliar a empresa em possíveis 

soluções. Com a ajuda do Sistema Andon, com sua forma de gestão visual de identificar as ocorrências 

na linha de produção, pode-se agir na causa raiz, diminuindo o retrabalho, assim obtendo um aumento 

efetivo na produtividade e na qualidade do produto. 
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Com isso, foram divididos em três etapas. 

a) Mapear o processo produtivo por meio do DMAIC; 

b) Identificar as oportunidades de melhorias; 

c) Realizar uma análise comparativa entre a situação atual e a situação proposta.  

3.1 MAPEAR O PROCESSO PRODUTIVO POR MEIO DO DMAIC 

A empresa tem todos os setores envolvidos em sua produção. Trabalhando com uma alta variedade e 

um volume baixo de produtos, é utilizado o sistema produtivo por projetos logo, temos um lead time 

longo, projetos com início e fim e recursos específicos. 

A capacidade produtiva é definida pela capacidade nominal dos equipamentos, montadores e 

soldadores. Devido ao elevado mix de produtos o lead time não é definido, pois o processo de 

produção da empresa em estudo possui muitas variáveis. O primeiro processo é executado através de 

programação CNC (Controle Numérico Computadorizado), nas quatro máquinas de laminados, sendo 

suas variáveis: secção de espessura, altura e comprimento dos perfis, a quantidade de operações de 

furo e corte por perfil e chapas de aço. Já no próximo processo, que são executadas as operações 

manuais de montagem e solda dos acessórios nos perfis, as variáveis são: quantidade de acessórios 

(chapas de aço cortadas e furadas) por perfil, troca de secção de perfil e comprimento do perfil. 

Com todas essas variáveis a linha de produção é afetada com o atraso do produto acabado até o 

cliente, produtos não conformes, balanceamento não adequado e paradas não programadas. 

De posse dessas informações, por meio de uma análise observatória, foi desenvolvida uma reunião 

com todos os representantes dos setores envolvidos no processo e acurado se a implementação do 

Sistema Andon melhoraria as atividades críticas detectadas. Com isso, o processo foi mapeado 

utilizando o DMAIC. Para esse método, os setores mapearam o processo por meio de um fluxograma. 

Esse fluxograma foi elaborado de acordo com a linha de produção da empresa. 

Com o objetivo de buscar soluções para garantir que não haja falta de informação entre setores de 

apoio e chão de fábrica, foi aplicada a etapa Definir do método DMAIC, onde se define, junto com os 

setores envolvidos, o escopo do trabalho, através de análise crítica do fluxo de produção, identificando 

as anomalias, os possíveis pontos a serem melhorados e os investimentos necessários. O escopo do 

trabalho foi desenvolvido em uma reunião com os representantes de todos os setores envolvidos no 
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processo. Assim, cada área envolvida irá fazer um levantamento das atividades desenvolvidas dentro 

do setor para detectar as atividades críticas no processo.  

Na etapa medir, utilizou os dados levantados pelos setores: Logística, PCP Fábrica, Planejamento e 

Melhoria Contínua. Assim, os dados foram coletados durante três meses em horário administrativo, 

utilizando a programação do PCP e reuniões com líderes de fábrica. Podendo então, analisar o que 

falta de informação entre os setores. 

Na terceira etapa do DMAIC que consiste em Analisar, será feito análise dos dados levantados e a 

identificação das causas dos problemas através da ferramenta da qualidade causa e efeito. As causas 

mais prováveis são: quebra da máquina que corta e fura os acessórios, programação atrasada das 

máquinas, falta de informação entre setores de apoio e chão de fábrica e falta de matéria prima. 

Identifica-se o problema entre buffer de entrada dos boxes de montagem e solda, sendo que o foco 

do problema é que os responsáveis por abastecer a linha não sabiam dentre os perfis prontos quais 

deles obtinham conjunto de acessórios separados. 

3.2 IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Com o fluxograma elaborado, foi feito uma análise, através de reuniões junto aos envolvidos, para 

analisar quais as deficiências das operações e as oportunidades de melhorias na linha de produção.  

A análise foi baseada no brainstorming (tempestade de ideias) com os envolvidos e a coleta de dados 

através da programação de fábrica do PCP, sendo que a coleta é de um dia para os laminados e a dos 

acessórios são dois dias antes dos boxes. Após a análise e da coleta de dados, foi  

3.2 REALIZAR UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A SITUAÇÃO ATUAL E A SITUAÇÃO 

PROPOSTA 

Após a elaboração da modelagem de um novo processo de gestão visual, foi estabelecida a 

comparação entre o novo processo modelado com o processo atual. Foram considerados na 

comparação os meios de troca de informação atual com o modelo proposto, em que foi visualizado o 

impacto das novas atividades em cada setor. Levou-se em conta também as programações de fábrica 

do processo proposto e do processo existente. Desta forma, foram comparadas as durações do 

processo anterior com o proposto, e após a comparação, foram mensuradas as diferenças entre os 

mapeamentos. 
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Por fim, verificadas as diferenças em relação ao processo proposto com o atual, será elaborado um 

quadro mostrando os ganhos obtidos em reduzir tempos em cada atividade do novo processo 

modelado. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 MAPEAR O PROCESSO PRODUTIVO POR MEIO DO DMAIC 

O mapeamento do processo produtivo possibilitou a identificação dos problemas e após as análises 

da linha de produção, foram identificadas as propostas mais viáveis para se implementar o Sistema 

Andon. Os problemas observados são: 

 Fluxo dos boxes de montagem, parados devido à falta de acessórios para montar nos perfis; 

 Conjunto de acessórios separados, porém sem vigas para montar; 

 Programação da máquina que corta e fura chapas de aço (acessórios) em atraso; 

 Separação de conjunto de acessórios em atraso; 

 Lead Time do fluxo dos boxes de montagem fora do padrão; 

 Programação atrasada devido à falta de matéria-prima, ou por essa estar fora do padrão de 

corrosão aceitável; 

 Fluxo de informação incompleto entre setores, como planejamento, abastecimento, fábrica e 

PCP; 

 Deficiência de gestão visual, gerando atrasos nos processos de abastecimento, logo 

prejudicando os processos seguintes; 

Como o foco do trabalho é propor a implementação da gestão visual na fábrica, ficou definido o 

mapeamento de processo de divulgar as informações necessárias para todos os colaboradores da 

fábrica, podendo assim evitar o não atingimento das metas. 

Com o fluxograma pode-se analisar a viabilizar da implantação do Sistema Andon. A partir do 

mapeamento do processo foi elaborado o fluxograma abaixo: 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

  
Início 

Engenharia recebe os 
projetos da obra 

Fim 

Planejamento verifica 
se há matéria prima  

PCP programa a 
fábrica com os PEPS 

disponíveis 

Fábrica recebe os 
documentos 

emitidos pelo PCP 

Viga tem 
acessório? 

Há 
matéria 
prima? 

Recebimento 
abastece a matéria 

prima 

 

Viga para box 4 

Furação da chapa 

Viga/acessório vai 
para o buffer 

Corte da chapa 

SI

NÃO 

Viga para box 1 , 2 ou 3 

SIm NÃo

Corte e furação do perfil 

Stierlli (Contra-Flecha) 
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Após a elaboração do mapeamento, para a análise da viabilidade do Sistema Andon, foi elaborado um 

gráfico de causa e efeito para identificar os possíveis problemas. Ao desenvolver as causas prováveis, 

a causa raiz aponta a necessidade de melhor gestão do processo e dos ativos. A Figura 5 mostra a 

ferramenta da qualidade causa e efeito, que demonstra as principais causas para identificar o efeito 

(problema). 

Figura 5 – Diagrama de Causa e Efeito 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

4.2 IDENTIFICAR AS OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Analisando o fluxograma e o diagrama de causa e efeito em conjunto com os gestores da área, foi 

possível identificar que a falta de acessório para perfis cortados e furados prejudica o processo de 

produção, devido à fábrica conter apenas uma máquina que produz acessórios, logo qualquer 

problema relacionado à manutenção ou alta quantidade de setup pode levar ao atraso dos fluxos de 

Box de montagem, fazendo com que os colaboradores do setor fiquem ociosos. 

A melhoria proposta para otimizar, seria um fluxo de informação mais completo e visual para todos os 

setores envolvidos. A oportunidade de melhoria se iniciará dentro do setor de centro de formação de 

separação de conjuntos (CFC), dos quais os mesmos se encontram separados e prontos. O operador 

responsável por separar os conjuntos ao final do seu turno irá preencher uma planilha com as ordens 

de produção que estão relacionadas com os conjuntos separados e prontos para seguir o fluxo do 

processo até a próxima etapa, que é no dia seguinte: montar estes conjuntos nos perfis cortados e 

furados que aguardam nos buffers. Com posse dessas informações, o setor de abastecimento de 

perfis, no próximo dia, irá prosseguir com a ordem de abastecimento de perfis que se encontram com 
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os acessórios separados ou perfis soltos (não possuem processo de montagem e solda de acessórios), 

e assim o fluxo nos boxes de montagem e solda não irão parar por falta de conjuntos de acessórios 

para montar nos perfis cortados e furados que aguardam no buffer. 

4.3 REALIZAR UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A SITUAÇÃO ATUAL E A SITUAÇÃO 

PROPOSTA 

O processo produtivo atual inicia-se no PCP. Após programação liberada, inicia-se no setor de 

abastecimento, a separação dos perfis e chapas para abastecer as máquinas de acordo com a 

programação. A figura 6 mostra o fluxo a ser seguido após as máquinas de laminado e acessórios 

estiverem carregados. 

Figura 6 – Fluxo do processo entre o setor de abastecimento e buffer 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

A fábrica possui quatro linhas de Box, e cada linha é programada de acordo com sua capacidade, sendo 

este processo dividido em três operações, que são executadas sequencialmente (montagem, solda e 

acabamento) como mostra a figura 7. 
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Figura 7 – Fluxo do processo entre o buffer e operação de acabamento 

 
 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

O PCP libera a programação da máquina de acessórios que corta e fura chapa de aço de espessuras 

diferentes com dois dias de antecedência aos boxes e a programação das máquinas de laminados que 

cortam e furam os perfis com um dia de antecedência. Assim que os perfis saem das máquinas, os 

mesmos são estocados nos buffers, para aguardar os acessórios correspondentes. Dessa maneira, 

quando chegar o dia dos Box efetuarem seu processo, haverá os conjuntos de acessórios e seus 

respectivos perfis prontos para não congestionar o fluxo. 

Esse cenário deveria acontecer de acordo com o Sistema de Produção implantado na empresa, mas 

atualmente é diferente, pois a fábrica não consegue realizar sequencialmente o que é programado, 

devido há alguns problemas, como: quebra de máquina, falta de matéria-prima, fluxo de informação 

incompleto entre setores, entre outros. 

Devido aos problemas encontrados, foi realizada uma análise e desmembramento dos dados do 

processo produtivo e identificou-se que as dificuldades maiores estão no processo entre o buffer 

(estoque controlado) de saída das maquinas e o processo inicial de montagem das vigas. 

O setor de abastecimento, responsável por receber as matérias primas para abastecer as máquinas, 

encontrou a falha na falta de informação de qual seria a ordem prioritária para carregar os perfis nas 

mesas de rolos de entrada dos equipamentos. Outra falha detectada foi nas máquinas, onde notaram 

que os operadores não tinham a informação do próximo processo, se o perfil que estavam 

cortando/furando na próxima etapa iria ter a operação de montagem e solda ou apenas operação de 

acabamento. A dificuldade mais crítica foi que no buffer de entrada dos boxes de montagem e solda 

os responsáveis por abastecer a linha não sabiam dentre os perfis prontos quais deles obtinham 
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conjunto de acessórios separados para não interromper o fluxo. Dessa forma, os operadores não 

tinham acesso às informações de quais conjuntos encontravam-se separados e então abasteciam as 

linhas com perfil que não havia acessórios, e tinham o retrabalho de voltar com o perfil para o buffer. 

Com esses problemas identificados no fluxo do processo produtivo, pode-se perceber que o fator 

crítico comum é o fluxo da informação, ou seja, a falta da gestão visual do processo completo por 

todos os setores envolvidos, acarretando em perdas em praticamente todos os pontos do processo. 

Sendo assim, identifica-se que as melhorias a serem propostas estão relacionadas à gestão visual.  

Devido a carência de gestão visual no processo e as dificuldades encontradas, pode-se propor a 

implementação do Sistema Andon na linha de box de montagem. Propondo a instalação de um 

dispositivo de acionamento com dois estágios, que ao ser acionado o primeiro estágio ativará uma 

sirene na cor laranja para informar ao líder da linha que há uma dificuldade, caso o operador junto 

com seu líder solucione esta dificuldade detectada, eles retornam o dispositivo para o estágio inicial 

ativando a sirene na cor verde, caso contrário eles não resolvam o problema, irão acionar o segundo 

estágio do dispositivo que ativará uma sirene na cor vermelha e emitirá um sinal sonoro, informando 

que na linha dos boxes há um problema que poderá interromper o fluxo, sendo necessário que se 

reúnam todos os responsáveis para que juntos voltem toda a atenção para solucionar o problema.  

Junto com o dispositivo, é proposto a instalação de um painel eletrônico para mostrar o que tem de 

conjunto de acessório pronto e perfil. Se houver perfil e conjunto pronto irá ficar com uma luz verde 

assim a coluna Box também ficará verde, logo poderá ser montada e soldada. Caso contrário os 

responsáveis reunidos irão elaborar um plano de ação para atacar o problema na causa raiz. A figura 

8 abaixo é um exemplo do painel eletrônico.  

Figura 8– Exemplo de um painel eletrônico Andon 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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A ideia de propor/implantar o sistema Andon, possui um custo elevado, logo será proposto um projeto 

piloto com baixo custo. Com auxílio do líder da manutenção será realizada uma análise de custo e 

viabilidade da instalação do dispositivo. Com relação ao painel, a ajuda será do líder do PCP, que na 

planilha de programação de fábrica dos boxes (Figura 9), irá inserir duas colunas, uma para ‘AC’ 

(acessório) e outra para ‘Viga’ para ser analisado se realmente a gestão visual irá ajudar nos problemas 

citados. A Figura 9 demonstra a nova programação. 

Figura 9 – Programação dos boxes com a nova coluna de AC e Vigas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

Com essa mudança na programação foi possível visualizar melhorias no fluxo do processo e redução 

de movimentação, conforme quadro 1. 

Quadro 1 – Redução nos tempos 

Atividades Tempo 

Modelagem 
Atual 

Modelagem 
Proposta 

Ganho 
Estimado 

WIP Buffer 48 horas 24 horas 24 horas 
Verificação da separação de 

conjunto 
2 horas Atividade 

Eliminada 
2 horas 

Organização no abastecimento da 
máquina 

36 horas 12 horas 24 horas 

Melhora no balanceamento da 
programação 

36 horas 12 horas 24 horas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

A melhoria obtida no fluxo do processo foi devido ao líder dos boxes saber através das novas colunas 

da programação quais perfis alocar primeiro para seu processo, ou seja, os perfis soltos, ou os que já 

se encontram com os conjuntos de acessórios separados, assim os operadores dos boxes não ficarão 

ociosos esperando acessórios para executarem a montagem e solda dos perfis. Sobre a redução de 

movimentação deu-se, pois o operador responsável por abastecer os boxes, agora carrega na linha, 

dentre os perfis prontos no buffer, aqueles os quais obtém conjuntos de acessórios separados, devido 

ao operador obter em mãos a planilha nova de programação. No setor do abastecimento o líder 



 

 

                                                                                                   53 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

também sinalizou uma melhor visualização do processo com a nova programação, pois assim 

gerenciou da melhor maneira o perfil a ser abastecido nas máquinas, de acordo com os 

preenchimentos de conjuntos de acessórios separados ou não, assim abastecendo perfis soltos ou 

perfis que continham seu conjunto separado. 

Após a implementação do sistema Andon é necessário à manutenção do mesmo pela empresa, isso 

pode ser realizado por meio das seguintes etapas: 

 Utilizar a ferramenta de fornecer informações através do sequencial; 

 Líderes atualizar as informações através de planilha eletrônica; 

 PCP receber informação e divulgar para a fábrica; 

 PCP programar de acordo com as informações atualizadas pelos líderes; 

Os colaboradores ficarão mais informados e assim irão trabalhar com mais foco para atingir o 

desejado. Além disso, o painel informará onde será necessário agir para que não ocorra o problema 

novamente e o mesmo seja mais visível e corrigido imediatamente, envolvendo os gestores, 

colaboradores e líderes da área. Para a implementação, torna-se necessário realizar um treinamento 

aos envolvidos e a criação da cultura na empresa, pois o Sistema Andon não resolve o problema 

sozinho, ele depende dos comprometimentos dos colaboradores. 

A gestão visual é de grande importância para o crescimento da empresa, dpois segundo LeanMail 

(2009) a gestão visual deve permitir que todos possam ver o entender a mesma coisa, tornando a 

situação transparente, ajudando a focalizar nos processos e não nas pessoas, além de priorizar o que realmente 

é necessário. 
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5. CONCLUSÃO 

Os setores envolvidos são áreas essenciais para a empresa de estrutura metálica estudada, pois são 

responsáveis por dar apoio e por produzirem os produtos até o cliente final. Visto que é eficaz um 

trabalho em equipe, o fluxo das informações entre setores tem a primordial importância de 

permanecer alinhadas para um bom funcionamento fabril. 

O objetivo do trabalho é aprimorar o sistema de produção atual, para evitar a ociosidade nos boxes 

que está afetando a linha de produção e logo o resultado final que é a meta diária, sendo assim o fluxo 

tem que ser contínuo. O problema foi detectado entre os buffers de perfis prontos e a linha dos boxes, 

onde ocorre situações que não há conjunto de acessório separado para os perfis que aguardam nos 

buffers ou há conjunto separado, mas não tem perfil, assim interrompendo o sistema que deveria ser 

produção puxada, gerando ociosidade nos próximos processos da linha. 

Para buscar melhorias no processo de fábrica e aprimorar o atendimento ao cliente, foi aplicada a 

metodologia de Modelagem de Processo em conjunto com o DMAIC. Ao aplicar a metodologia foi 

possível obter resultados significativos, propondo melhorias do processo com o intuito de garantir que 

o cliente receba o produto com qualidade e dentro do prazo. 

Dessa forma, pôde-se concluir que a modelagem proposta com a lógica e conceito do sistema Andon 

for implementada a empresa poderá obter uma redução de tempo considerável no processo, 

atendendo a qualidade estabelecida pelo cliente.  

O trabalho demonstrou que através da utilização da modelagem do processo em conjunto com DMAIC 

é possível identificar de forma clara os pontos que podem ser melhorados e integrar os setores 

envolvidos com o objetivo de buscar as melhores opções de aperfeiçoar o processo, podendo trazer 

benefícios significativos para a empresa. Outro ponto importante, é que a utilização do sistema Andon 

para melhoria da gestão visual comprovou a eficácia da implementação, pois as informações serão 

alinhadas entre as equipes de apoio e a fábrica, e assim não haverá falta de acessórios, podendo dar 

fluxo ao processo. 

Como recomendações e estudos futuros sugere-se continuar o estudo aplicando as etapas de Improve 

e Control da ferramenta DMAIC e avaliar os resultados para verificar a eficácia das melhorias 

propostas. Outra possibilidade de estudo futuro é efetuar novamente a metodologia DMAIC para 

levantar novas possibilidades de aperfeiçoamento, buscando a melhoria contínua do processo. 
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Capítulo 4 
 
 
MODELO DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO 
QUANTO AO DESCARTE OU RETRABALHO DE 
PRODUTOS COM DEFEITO OBJETIVANDO A 
REDUÇÃO DOS CUSTOS DA QUALIDADE 
 

João Cláudio Ferreira Soares 

 

Resumo: A fabricação de produtos com defeito é uma realidade mesmo diante dos avanços 

tecnológicos e das modernas técnicas de gerenciamento da produção. Esse fenômeno tem suas causas 

raízes, traz custos indesejáveis e não planejados, pois, insumos e recursos foram empregados. As 

indústrias necessitam estabelecer ações para destinação desses produtos rejeitados ou reprovados 

pelos requisitos de qualidade com o objetivo de minimizar os custos da qualidade na categoria falhas, 

considerando os riscos de recuperação em detrimento aos custos com falhas externas ou descarte 

destes produtos. Leva-se em conta nessa análise, os custos de oportunidade perdida com a produção 

de produtos com defeito, o que onera ainda mais os custos com falhas. Portanto, este trabalho 

apresenta a proposta de implementação de um Modelo de gestão dos custos da qualidade, 

considerando principalmente o impacto das falhas internas com retrabalho e descarte. O objetivo do 

Modelo proposto é reduzir os custos da qualidade e auxiliar no processo decisório quanto a destinação 

de produtos com defeito. A proposta considera as dimensões qualidade e custo na análise da 

viabilidade do retrabalho. Tendo em vista, que as falhas internas têm forte relação com investimentos 

em prevenção e avaliação, e, que podem impactar diretamente nas falhas externas, e na imagem do 

produto no mercado, caso não sejam detectadas e tratadas adequadamente. O estudo desenvolver-

se-á em indústria do PIM (Polo Industrial de Manaus). 

Palavras-chave: Qualidade, custo, tomada de decisão  
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1. INTRODUÇÃO 

Os processos de fabricação industrial tendem em algum momento a apresentar falhas, problemas e 

consequentemente defeitos nos produtos ou componentes resultantes. Isso, porque fatores e 

fenômenos aleatórios e sistemáticos podem surgir ao longo do tempo por questões gerenciais ou 

limitações técnicas, principalmente ligadas a desgaste, fadiga e falhas de operação (Godfrey, 1999). 

Essas falhas podem ter origens em diversos mecanismos, ou mesmo, na combinação destes, 

necessitando de análise para identificação e solução das causas raízes. Nas fases iniciais de produção 

de um novo produto, as falhas internas podem relacionar-se ao projeto do produto, ou mesmo ao 

projeto do processo, considerando os produtos não expedidos ou entregues aos clientes. Mas, ao 

longo do ciclo de vida, as falhas internas podem relacionar-se principalmente as variações nos 

processos de fabricação, matérias-primas e insumos, ou mesmo a movimentação e fluxos dos 

materiais (Riley, 1999; Marquardt, 1999; Campanella, 1999). A análise para eliminação das causas faz-

se necessária para manter ou melhorar a confiabilidade, permitindo também oportunidade para 

aprender e rever os padrões e níveis de qualidade estabelecidos. 

Falhas representam custos indesejáveis e não necessariamente planejados, contudo, estimados em 

níveis aceitáveis na maioria das empresas, principalmente por considerar que a perfeição é uma meta 

buscada pela melhoria contínua, mas jamais alcançada quantitativamente, necessitando o 

estabelecimento de metas mensuráveis e possíveis dentro de cada realidade. Os investimentos e 

custos com planejamento e controle de qualidade são variáveis determinantes nos resultados e níveis 

de falhas e defeitos (Marquardt, 1999). 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 CUSTOS DA QUALIDADE 

Diversas abordagens foram sugeridas para identificar os custos da qualidade o que culminou nos cinco 

Modelos mais usados atualmente, conhecidos como: Modelo PAF (Custos com Prevenção, Avaliação 

e Falhas; O Modelo de Custo de Processo (PCM); O Modelo dos Custos com Oportunidade Perdida que 

analisa custos intangíveis devido a perdas; O Modelo de Crosby que agrupa os custos da qualidade em 

custos com conformidade e custos com não conformidade; e o Modelo ABC  que inclui os custos 

indiretos na composição dos custos da qualidade (Hollocker, 1986; Asher, 1987; Gibson et al., 1991; 

Dahlgaard et al., 1992; Morse, 1993 apud Akkoyun, 2009; ). O desenvolvimento desta revisão e 

proposta de pesquisa procura aglutinar os cinco principais modelos citados considerando suas 
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abrangências e limitações. Verificou-se que os Modelos não se contrapõem mais convergem para 

complementarem as mútuas deficiências existentes. O Modelo PAF apesar de limitado em incluir os 

custos com oportunidade perdida, custos indiretos e identificação de outros custos de qualidade não 

voltados ao produto possui uma categorização capaz de englobar estes desde que adaptações ao 

Modelo original sejam realizadas. Por isso, o Modelo PAF é o alvo principal desta reduzida revisão da 

bibliográfica que considerou suas relações com a proposta de pesquisa voltada ao processo decisório, 

e que permeia estratégias de medição e comparação dos custos com falhas internas. 

Os conceitos que envolvem a gestão dos custos da qualidade tem como objetivo facilitar a classificação 

das atividades relacionadas a estes custos, e auxiliar com isto nos programas de melhoria da qualidade 

e consequente redução de desperdícios. (Hansen e Mowen, 2001; Wernke e Bornia, 2000) 

O modelo PAF de classificação dos custos da qualidade, foi proposto nos anos 50 por Feigenbaum 

(1994), e prevê três categorias ou grupos: prevenção; avaliação; e falhas. Esta última dividida em falhas 

internas, que ocorrem antes da entrega, e falhas externas, que ocorrem após a entrega ao cliente 

conhecida pelas reclamações ou solicitações de garantia. 

Os custos com prevenção são aqueles destinados a implementação e manutenção de atividades e seus 

respectivos recursos para a não ocorrência de falhas. São considerados investimentos em qualidade, 

pois, quando aplicados a partir de uma estratégia consolidada na análise de dados e indicadores, 

reduzem defeitos e desperdícios conduzindo a uma melhoria contínua da qualidade (Crosby, 1999).  

Os custos com avaliação são aqueles destinados a implementação e manutenção de atividades e seus 

respectivos recursos para avaliar, medir ou inspecionar se o produto após produzido, ou em etapas 

intermediárias de produção, estão de acordo com os requisitos e especificações planejadas no projeto 

(Crosby, 1999). 

O acompanhamento dos custos da qualidade e das ações de melhoria evitam que com o passar do 

tempo os níveis de qualidade decresçam gradativamento pela ação do desgaste e fadiga dos meios de 

produção, e, com isso as falhas aumentem na mesma proporção do não investimento em qualidade. 

Os custos com falhas podem aumentar em consequência desses fatores reduzindo os lucros devido a 

desperdícios com retrabalho, descarte de peças, perda de clientes, reclamações e garantias no campo. 

Não basta criar vários mecanismos de avaliação interna de produtos já processados para evitar sua 

expedição com defeito. Estes mecanismos não impedem a produção de falhas, somente evitam que 

cheguem aos clientes, tendo sim alguma vantagem, mas permanecendo a necessidade de retrabalhos 

e sucata. O ideal para manter e melhorar a qualidade continua sendo investir em prevenção, ou seja, 
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eliminar a raiz das causas e evitar que as falhas aconteçam, melhorando assim a qualidade (Giakatis, 

Enkawa e Washitani, 2001).  

2.2 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E TOMADA DE DECISÃO CONSIDERANDO OS CUSTOS DA 

QUALIDADE 

Cada organização, empresa ou instituição deve possuir mecanismos de monitoramento contínuo e 

sistemático dos custos da qualidade, entender sua dinâmica e estabelecer critérios específicos de 

classificação conforme cada atividade e negócio.  

As decisões estratégicas quanto as ações necessárias a melhoria da qualidade devem ser baseadas em 

dados e fatos, que sistematicamente tabulados fornecem observações importantes na definição de 

parâmetros e conclusões. Tanto a análise quantitativa e tendência dos dados são importantes, como 

a análise qualitativa de algum problema crônico por exemplo, estes devem subsidiar a tomada de 

decisão para liberação de investimentos em qualidade e reduções de custos com atividades que não 

agregam valor ao produto ou cliente (Setijono e Dahlgaard, 2008). 

As limitações existem a qualquer sistema de manufatura, e normalmente não estão relacionadas a 

inexistência de técnicas e meios, mas aos objetivos e metas estabelecidas para custear e manter a 

infraestrutura necessária. O investimento em uma máquina que solucionaria a produção de peças com 

defeito nem sempre é viável do ponto de vista dos objetivos e metas com a fabricação de um 

determinado produto. Os Custos com instalação, operação e manutenção de tecnologias e recursos 

produtivos devem ser contabilizados, considerando que investimentos devem ser amortizados ao 

longo de um tempo relativamente pequeno, seja pela descontinuidade de um produto por exemplo 

ou mesmo o retorno do investimento (Shan e Mandal 1999; Beecroft, 2001; Wood, 2007). 

Verifica-se que o aumento de atividades de detecção não impedem a geração de defeitos. Os 

benefícios dessas ações estão na contenção de falhas externas, e, um impacto positivo em relação a 

satisfação do cliente e imagem do produto. Contudo, essa situação pode impactar na oportunidade 

de vendas, caso a quantidade de produtos com defeito impossibilite entregas nos prazos. Mesmo com 

medidas de contenção, detecção e avaliação pós fabricação, os custos com falhas internas ainda 

existirá e contribuirá para um aumento dos custos da qualidade, principalmente com retrabalho, 

descarte e oportunidade de produção perdida. Por isso, os investimentos em medidas de prevenção 

é que realmente trarão o retorno e a melhoria da qualidade. Mesmo que se tenha altos custos com 

atividades de prevenção, essa deve se justificar em detrimento a redução dos custos com falhas. 
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Altos custos com avaliação de insumos, matéria-prima, subprodutos ou componentes de 

fornecedores, antes que estes entrem em processamento, podem se justificar caso provoquem 

significativa redução de produtos com defeito, que só eram detectados após uma série de 

processamentos, causando um prejuízo ainda maior, quando não, reclamações de clientes. 

Considerando os objetivos dessas avaliações, pode-se dizer que quanto aos benefícios na redução dos 

custos com falha, trata-se de um investimento justificado. Porém, o ideal seria que o fornecedor, 

através de uma qualidade assegurada, garantisse a conformidade de seus produtos. Contudo, em 

alguns contratos de fornecimento prevêem-se margens de defeito sem devoluções ou ressarcimento, 

e, mesmo que possível, as limitações logísticas de reenvio e fiscais, o tempo de espera e longas 

distâncias inviabilizam a devolução e as vezes a análise das causas na origem, além de incidir oneroso 

custo. 

A redução de custos com avaliação após a fabricação de um produto, pode existir inicialmente, 

inclusive nesse caso, a redução de custos com falhas internas, mas ao longo de um tempo, verifica-se 

o aumento dos custos com falhas externas e reclamações dos clientes. Isso indica claramente, que os 

problemas de qualidade não foram resolvidos, simplesmente desativaram o mecanismo que o 

detectava internamente. Óbvio nesse caso, que os custos e o impacto das falhas externas é bem maior 

do que o das falhas internas. Assim como, a redução dos custos com falhas externas pode estar 

relacionado a algum mecanismo de detecção interna, o que também não indica a solução do 

problema, pois verificar-se-á um aumento dos custos com falhas internas, mas, nesse caso, é provável 

haver benefício, considerando um menor custo total da qualidade e melhora na imagem do produto 

no mercado. 

3. MODELO PROPOSTO 

Esta é a proposta inicial de implementação de um Modelo  para reduzir os custos da qualidade através 

do mapeamento, categorização e medição das falhas internas e seus respectivos resultados, propondo 

uma avaliação técnica e econômica das alternativas de destinação desses produtos com defeito. A 

seguir apresenta-se as fases fundamentais dessa proposta onde consta:  

 O Mapeamento e Medição dos Custos da Qualidade utilizando a Metodologia PAF, 

considerando as necessidades de aderência de outras abordagens e adaptações  a realidade 

praticada no Pólo Industrial de Manaus (PIM);  

 O Fluxo de Análise desde a detecção do problema até as alternativas de solução; 
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 A Árvore de Valor que quantifica a análise dos atributos em relação a qualidade e o custo em 

apoio à decisão.    

3.1 MAPEAMENTO E MEDIÇÃO DOS CUSTOS DA QUALIDADE 

Propõe-se inicialmente que os custos da qualidade dividem-se em dois grandes grupos: custos da 

conformidade e custos da não-conformidade. Sendo as ações com prevenção e avaliação custos da 

conformidade, e, custos com falhas como custos da não-conformidade. Apesar de toda a teoria 

referente aos custos da qualidade, para implementação de um sistema de medição desses custos, 

percebe-se a necessidade de adaptações, e, que em última análise a classificação de cada atividade 

deve ser uma prerrogativa particular de cada sistema de produção considerando suas características 

e particularidades. 

Para a implementação deste modelo, pretende-se de forma geral classificar as atividades conforme 

segue: 

Custos da Conformidade 

Prevenção: Atividades focadas em evitar o processamento ou a produção de produtos com defeito, 

mesmo que sejam de avaliação de insumos (matéria-prima, subproduto, componentes, etc), controle 

de processo, manutenção de máquinas, etc. Atividades de avaliação de produtos acabados com o 

objetivo de evitar que outros produtos sejam produzidos com defeito, como é o caso de set ups de 

processo ou preparação de máquinas devido a complexidade e necessidade do processo, serão 

considerados como custos inerentes ao tipo e características do processo e portanto de caráter 

preventivo. 

Avaliação: Atividades focadas em evitar que produtos com defeito, já processados ou produzidos, 

sejam expedidos e cheguem ao cliente. Todo controle, inspeção, avaliação realizada em produto com 

o objetivo de conter problemas, sendo considerado que o produto, componente ou subproduto já 

foram produzidos.  

Custos da Não Conformidade 

Falhas internas: Atividades para analisar, corrigir, retrabalhar ou descartar produtos com defeito. 

Serão ainda considerados os custos de oportunidade associados com a não produção, não expedição, 

não entrega, a reutilização e disponibilidade de recursos produtivos. Atividades e recursos necessários 

para implementação de ações corretivas que visem evitar a produção de produtos com defeito serão 
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considerados investimentos e portanto classificadas como prevenção. De forma similar, as atividades 

de avaliação implementadas como parte das ações oriundas da análise e solução do problema serão 

classificadas como avaliação. 

Falhas externas: Atividades para analisar as causas, corrigir, retrabalhar ou substituir produtos com 

defeito já entregues aos clientes. Os custos com oportunidade não serão considerados nesse grupo 

tendo em vista a complexidade na mensuração quantitativa desses aspectos subjetivos de perda de 

vendas devido insatisfação por produto com defeito. Face a necessidade de cada sistema de 

manufatura, a implementação de um sistema de acompanhamento e monitoramento das 

reclamações dos clientes, com o objetivo de solucionar problemas antes que eles ocorram novamente, 

serão considerados investimentos em prevenção e não custos com falhas externas. Na Figura 2 

apresenta-se o organograma do custo da qualidade pelo modelo proposto nas explicações 

supracitadas.  

Figura 2: Organograma dos custos da qualidade pelo modelo proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quanto a classificação dessas atividades, esse modelo considerará essencialmente a atividade 

realizada e seu objetivo, independente de qual o setor ou de quem o realiza na empresa. Cada setor 

ou processo deve estabelecer suas entradas, transformações com agregação de valor e suas 

respectivas saídas para relacionar as atividades de prevenção, avaliação ou falhas. Os custos com 

ações para correção de projetos já desenvolvidos, implementados e com produtos comercializados 

seguem as mesmas regras supracitadas. Apesar de comporem os custos da qualidade, as atividades 

de prevenção são consideradas investimentos, pois, objetiva a redução de custos com avaliação e 

falhas. Os custos com atividades de avaliação são considerados despesas necessárias, quando por 

limitações inerentes ou tecnológicas de processamento, torna-se complexo garantir repetibilidade 

dentro das especificações. Mas, que devem ser reduzidas a níveis mínimos sempre que possível. Já os 

custos das atividades relacionadas a falhas são considerados prejuízos e devem ser evitadas, 

eliminadas ou reduzidas a todo esforço.   

A Figura 3, apresenta o Organograma proposto de custo da falha interna. O Modelo ao qual pretende-

se desenvolver propõe-se a reduzir os custos da qualidade através da análise e comparação dos custos 

de falha interna e suas consequências na composição geral dos custos da qualidade.  

Figura 3: Organograma de custo da falha interna pelo modelo proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O modelo proposto considerará de grande importância a avaliação dos custos da oportunidade 

perdida devido defeitos e problemas de qualidade em produtos industriais. Dessa forma, a Figura 4 

mostra o Organograma proposto pelo modelo para tratamento e avaliação dos custos de 

oportunidade. 

Figura 4: Organograma do custo da oportunidade pelo modelo proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 5 apresenta o Formulário que deve ser preenchido na análise de cada processo objetivando 

mapear os custos gerais do processo inclusive os custos da qualidade. 

Figura 5: Formulário de Mapeamento de Processo para Avaliação dos Custos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

MAPEAMENTO DE PROCESSO PARA AVALIAÇÃO DOS CUSTOS
UNIDADE PRODUTIVA:
PROCESSO:
PRODUTO/SUBPRODUTO:
DATA:

ITEM DESCRIÇÃO
ENTRADA RELACIONAR OS INSUMOS DE ENTRADA DO PROCESSO Quantidade Custo por peça Agrega valor? Justificar

ENTRADA RELACIONAR MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

ENTRADA RELACIONAR ATIVIDADES COM MÃO-DE-OBRA

ENTRADA RELACIONAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RATEADAS

ENTRADA RELACIONAR ATIVIDADES E INSUMOS DE MANUTENÇÃO DOS RECURSOS

ENTRADA RELACIONAR ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

ENTRADA TOTAL
SAÍDA PREÇO CONSIDERANDO O VALOR AGRAGADO E MARGENS DE LUCRO

MEDIDA POR PEÇA
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Abaixo apresenta-se uma breve explicação de cada categoria dos custos que devem ser mapeados e 

especificados: 

 Insumos: são peças e componentes que entram no processo, envolve todos os materiais que 

serão agregados ao produto. 

 Máquinas: Em relação ao custo com utilização com máquinas e equipamentos deve ser 

considerado o tempo de processamento de cada peça e o custo da energia elétrica. 

 Mão-de-Obra: Deve ser considerado o tempo real de emprego da mão-de-obra e  inclusive 

relacionar os tempos de espera em que o operador esteja parado, pois estes são objeto de 

melhorias. 

 Atividades administrativas: O rateio deve corresponder a um percentual em relação a toda a 

atividade administrativa. 

 Manutenção dos recursos: Inclui atividades e recursos utilizados na manutenção de máquinas, 

equipamentos e ferramentas desde a mão-de-obra até os consumíveis da máquina que não 

são agregados ao produto mas se desgastam na sua fabricação como é o caso de ferramentas 

de usinagem. 

 Qualidade: Inclui atividades que objetivam garantir a conformidade do produto em relação a 

este processo considerando o tempo e os recusos como dispositivos de checagem e tempo de 

mão-de-obra empregada. 

 Agregar Valor e sua Justificativa: Deve ser considerado a necessidade real em manter ou não a 

atividade e possibilidades de melhoria podem ser incluídas. 

 Saída e preço: Para definição de preço por produto deve-se levar em conta além dos custos 

totais e encargos proporcionais, o valor agregado total e a margem de lucro estabelecida. 

3.2 FLUXO DE ANÁLISE 

A Figura 6, mostra o fluxo proposto para o desenvolvimento da análise, desde a detecção do problema 

até o levantamento dos custos com retrabalho e descarte. A análise é composta por seis fases: 

detecção, confirmação, esclarecimento das causas, impacto no cliente, proposta de solução do 

problema e proposta de retrabalho ou descarte. Nas seis fases, a análise foca nas dimensões qualidade 

e custo para definir as decisões e avaliar os recursos necessários e empregados.  
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Figura 6: Fluxo de Análise proposto pelo Modelo 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3 ÁRVORE DE VALOR PARA APOIO À DECISÃO 

O Quadro 1, apresenta o estágio final do processo decisório pelo Modelo proposto. A Árvore de valor 

para o apoio a decisão proposta compila o resultado da análise verificado no fluxo da Figura 5, e 

considera as dimensões qualidade e custo para atingimento dos objetivos. Segue algumas 

considerações iniciais importantes e tratadas como premissas para avaliação e aplicação da proposta:  

O pesos de cada atributo pode ser estabelecido de acordo com a estratégia de cada empresa. 

Inicialmente os atributos são perguntas do próprio fluxo de análise proposto na Figura 5. As perguntas 

são objetivas e requerem respostas como sim ou não. A idéia é propor pesos diferenciados, tanto para 

cada pergunta, como para cada resposta dentro de cada pergunta. O objetivo disso é abranger as 

especificidades de cada resposta e sua respectiva consequência no processo decisório. Pois, objetivo 

final do Modelo é a redução dos custos da qualidade, principalmente relacionado a falhas internas, 

mas com impacto nas falhas externas e oportunidades perdidas. Essa análise deve ser realizada em 

conjunto, por um grupo de especialistas de preferência das várias áreas envolvidas no problema, pois 

as respostas objetivas (sim ou não) devem ser baseadas nas evidências das análises, ou seja, nos fatos 

verificados, e não na subjetividade dos gestores.  

Duas premissas são indispensáveis e decisivas no processo decisório, considerando as dimensões 

qualidade e custo. Pois, a viabilidade do retrabalho está condicionada ao atendimento de menor custo 

do que no descarte, e, de que a qualidade requerida seja atingida nesse retrabalho. Caso, uma dessas 

respostas seja negativa, então, pelo modelo proposto deve-se obrigatoriamente optar-se pelo 

descarte. Isso condiz com os objetivos do Modelo e da proposta, que é reduzir os custo da qualidade 

através da redução dos custos com falhas. Se um produto não atinge a qualidade requerida no 

retrabralho provavelmento potencializa problemas no campo e no cliente.  

Quando não for possível definir a resposta do critério pode-se optar pela não resposta, ou seja, não 

será atribuída qualquer pontuação. O modelo é mais apropriado para aplicações em produtos em 

condições de fabricação industrial e produção em massa. Quando houver empate na pontuação optar-

se-a pelo descarte, pois é dessa forma que a análise se inicia, ou seja, até que se prove o contrário, as 

peças com defeito são sucatas. Outros ajustes requeridos serão realizados durante o desenvolvimento 

da pesquisa. 
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Quadro 1: Árvore de valor para apoio à decisão proposto pelo Modelo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O tempo de análise é um fator relavante para a viabilidade de aplicação de qualquer metodologia, já 

que nele inside oportunidades e custos pelo emprego e disponibilidade de recursos. Então, pretende-

se, além dos recursos empregados, medir os tempos necessários em cada etapa do processo decisório, 

a fim de quantificar tempos médios nas aplicações e avaliar comparativamente a viabilidade nesse 

sentido, podendo inclusive sugerir simplificações do Modelo para cada caso, com o objetivo de 

minimizar os tempos do processo decisório. 

3.4 RESULTADOS ESPERADOS 

Portanto, considerando a existência de produtos ou componentes com defeito, e, considerando os 

insumos e recursos empregados nesses produtos, as empresas além da análise de causas, 

implementação de soluções e melhorias, devem decidir sobre sua destinação avaliando todas as 

possibilidades desde o descarte, reciclagem, reutilização e retrabalho, avaliando principalmente a 

viabilidade técnica e econômica, ou seja, a qualidade requerida e os custos inerentes. Essa decisão 

deve ser elaborada metodologicamente analisando-se as possibilidades e características de cada 

negócio. Neste trabalho pretende-se inserir os conceitos de custos com descarte e custos com 

Sim Não Sim Não Retrabalho Descarte

Problema Solucionado? 0 0

Ocorrência no cliente final? 0 0
Atualmente ocorre no cliente 

final?
0 0

Tecnicamente é possível 
recuperar? 0 0

Plano de retrabalho 
aprovado? 0 0

Retrabalho atinge mesmo 
nível de qualidade 

requerida? (item decisivo)
0 0

Empresa possui todos os 
recursos para o retrabalho?

0 0

Retrabalho economicamente 
viável? (Resposta obtida a 

partir da análise 
comparativa entre os custos 
de retrabalho e custos com 

descarte)(item decisivo)

0 0

0 0

PesoRespostas no Fluxo de 
Análise

Descarte
Total/Resultado

Objetivo Dimensão Atributos
Alternativas

Reduzir os custos 
da qualidade, 

principalmente 
com falhas 
internas e 

externas (externas 
em função do 

impacto do 
retrabalho no 

campo).

Qualidade

Custo
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retrabalho que se inserem nos custos com falhas internas, e, que a comparação destes custos 

(descarte X retrabalho) pode minimizar os impactos com falhas internas, desde que seja mantida a 

qualidade requerida pelo produto. Nos custos com descarte pretende-se considerar não só os custos 

para produzir os produtos com defeito, mas considerar os custos de não produzir. 

As indústrias do Pólo Industrial de Manaus, eventualmente apresentam falhas em seus processos 

produtivos, e consequentemente produtos com defeitos são gerados mesmo com investimento em 

prevenção. 

Os critérios usados nas indústria do Pólo Industrial de Manaus para tomada de decisão quanto ao 

descarte ou retrabalho de produtos com defeito, é subjetivo e não sistematizado principalmente em 

relação a avaliação dos custos e qualidade requerida pelo cliente. 

É esperado que as indústrias do Pólo Industrial de Manaus, ao utilizarem um modelo sistemático de 

avaliação dos custos e qualidade no descarte e retrabalho de produtos com defeito, apresentem uma 

melhor performance em relação a redução com os custos de falha comparado ao método tradicional 

utilizado. 
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Capítulo 5 
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Antonio Cezar Bornia (UFSC) 

 

Resumo: O presente estudo busca investigar como uma empresa de equipamentos para gastronomia 

procura melhorar sua atuação no mercado por meio do aumento da oferta de serviços em seus 

negócios, essa estratégia é conhecida como servitização. Com base em análise documental e 

questionário foram identificados fatores chaves, como o planejamento e o uso de estratégias que 

visem aumentar a servitização, após a análise dos dados foram propostas ações de melhorias com 

base na gestão da qualidade. 

 

Palavras-chave: servitização, qualidade, melhorias 
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1. INTRODUÇÃO 

As constantes mudanças e evolução da sociedade transformaram as necessidades dos consumidores. 

Conveniência agora é um fator decisivo na escolha alimentar. Por isso as empresas buscam uma 

diferenciação em oferecer produtos associados a serviços nesse seguimento de empresas. 

O setor de serviços, além de ser responsável pela maior parcela do PIB mundial, apresenta-se, talvez, 

como a parcela mais dinâmica da economia, pois sua participação no PIB e o número de empregos no 

setor crescem a taxas mais elevadas do que nos demais setores econômicos (CORREIA; CAON, 2002, 

p. 23). 

Apesar da desaceleração do mercado brasileiro no ano de 2014, nos anos anteriores o Brasil passou 

por um longo período de crescimento econômico, muito desse crescimento se deve ao setor de 

serviço, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) responde por 71% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Em 2011 era de 67,7% do PIB, enquanto isso, a indústria, que 

acomodava uma fatia de 27,2% em 2011, encolheu para 23,4% em 2014. Ou seja, o Brasil tem se 

tornado cada vez mais uma grande economia de serviço. 

No atual ambiente concorrencial em que as empresas estão inseridas, faz com que surja necessidade 

de diferenciação competitiva entre elas, portanto, os serviços assumem cada vez mais importância na 

indústria, que é impulsionada a dedicar maior esforço na tentativa de obter ganhos por meio dos 

serviços atrelados aos seus produtos. 

De acordo com Mattos (2012), muitas empresas manufatureiras buscam aumentar a participação dos 

serviços em seus negócios. Essa estratégia é conhecida como servitização e significa aumentar a oferta 

de pacotes combinados de produtos e serviços com foco nos clientes e seus negócios. Desta maneira, 

a servitização cria novas possibilidades de ganhos para as empresas. 

Perante a situação apresentada, busca-se responder o seguinte problema de pesquisa: 

Como podemos construir uma proposta de melhoria por meio da gestão da qualidade, agregando 

valor aos seus produtos por meio da adjunção de serviços em uma empresa de manufatura com 

atividades voltadas para a área gastronomia? 

Em consequência do problema de pesquisa supracitado, realizou-se um estudo de caso em uma 

empresa de manufatura de equipamentos para gastronomia, com o objetivo de analisar as estratégias 

utilizadas e apresentar sugestões especificas para a gestão da qualidade voltada para a servitização. 
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Este artigo apresenta após a introdução uma revisão teórica sobre o tema sistema de gestão da 

qualidade e servitização, a partir da revisão teórica será apresentado o estudo de caso, e por meio da 

análise, será proposta ações de melhoria com base na gestão da qualidade. Na seção final serão 

apresentados e discutidos os resultados com este estudo. 

2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1. O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) 

Segunda a Teoria Geral do Sistema, um sistema é um conjunto de partes que se interagem e que 

interdependem umas das outras, para que o todo cumpra com uma função determinada ou objetivo 

estabelecido quando da sua estruturação e funcionamento (MARQUES, ODA, 2012, p135). 

Os sistemas da qualidade são um conjunto de elementos dinamicamente inter-relacionados, 

formando uma atividade que opera sobre entradas e, após processamento, transformam-as em 

saídas, visando sempre ao objetivo de assegurar que seus produtos e diversos processos satisfaçam 

às necessidades dos usuários e às expectativas dos clientes externos e internos (OLIVEIRA, 2003, p16). 

A qualidade, no sentido mais amplo da palavra, iniciou-se com Walter Andrew Shewhart, na década 

de 20, fixou a base do controle estatístico de qualidade. Na década de 50, William Edwards Deming é 

amplamente reconhecimento pela melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos durante a 

segunda guerra mundial, sendo mais conhecido pelo seu trabalho no Japão. 

De acordo com Paladini (2009), a Gestão da Qualidade nasceu e se criou em época de crise. E se 

consolidou em época de crise. E se expandiu em época de crise. A maior crise que uma organização 

pode encontrar em sua existência é a concorrência e ela é a principal razão para a produção da 

qualidade. 

No esforço em satisfazer as exigências dos clientes, as empresas percebem que tratar a qualidade 

apenas na ótica do processo já não é suficiente, segundo Paladini (2009), está relação de consumo foi 

sintetizado por Joseph Moses Juran, naquele que é o mais conhecido conceito da qualidade entre 

todos os que se tornaram referências em toda a literatura da área: Qualidade é a adequação ao uso 

(JURAN; GRYNA, 1991). 

Desta maneira, Juran define a gestão da qualidade total (TQM) como “A extensão do planejamento 

dos negócios da empresa que inclui o planejamento da qualidade”(JURAN; 
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GRYNA, 1991:210). 

A Gestão da Qualidade Total não analisou as diversas e diferentes formas como poderia se apresentar 

os requisitos da qualidade expressos pelo mercado. Então uma abordagem da qualidade surge na 

tentativa de estruturar as abordagens conceituas para entender a demanda com características 

específicas (PALADINI, 2009, p45). 

Neste contexto, Garvin (1984) forneceu um modelo definido como abordagens conceituais 

fundamentais da qualidade. Em seu trabalho original fixou cinco abordagens básicas, que as 

consideram como elemento de decisão do consumidor na hora de adquirir um bem ou um serviço. As 

abordagens são: o processo, o produto, o valor, a imagem e a marca, a visão do usuário. 

De acordo com Paladini (2009), o modelo que melhor caracteriza a integração das abordagens de 

Garvin é o da Gestão da Qualidade no Processo. Ao reunir as cinco abordagens, esse modelo criou 

padrão de gestão, que aparentemente pode ser considerado operacional, mas possui característica 

estratégica. 

Segundo Paladini (2009), a Gestão da Qualidade no processo, foi consolidada quando ocorreu a junção 

das diversas abordagens conceituais da qualidade às ações básicas de produção. Partindo do princípio 

que a qualidade deve ser gerada a partir das operações do processo produtivo. A abordagem da 

Gestão da Qualidade no processo possui uma restrição, podendo gera um produto sem nenhum 

defeito do ponto de vista operacional, mas que não é adequado ao uso a que se destina. Por tanto se 

cria uma nova abordagem com enfoque centrado no consumidor. 

A Gestão da Qualidade no processo, partindo dessa nova abordagem, destaca que o processo deve 

ser direcionado para atender as necessidades e preferências do mercado. Neste trabalho, será 

utilizada a nova abordagem da Gestão da Qualidade no Processo, destacada por Paladini (2009), 

constituído de três fases: 

Fase 1: Eliminação das Perdas são acrescentadas no processo correções cuja origem é o conjunto de 

reações dos consumidores ao uso do produto; 

Fase 2: Eliminação das causas das perdas- possui o mesmo de eliminar causas de perdas, mas nessa 

fase os itens são mais gerais e tem foco no mercado consumidor; 

Fase 3: Otimização do Processo- Esta fase parte do princípio que qualidade não é eliminação dos 

defeitos, mas um conjunto de ações positivas, considerando que a produção da qualidade agrega valor 

ao processo se contribuir para aumentar adequação do produto ao uso. 
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Segundo Paladini (2004), o ápice da Gestão da Qualidade tem como indicativos claros dos resultados 

através do grau de fidelidade do consumidor e a possibilidade de transformas clientes em 

consumidores. Sendo que é fundamental atender e, preferencialmente, exceder às expectativas dos 

clientes. No processo interativo com o cliente aparece a prestação de serviço. 

2.2. SERVITIZAÇÃO 

Até o começo dos anos 80, os serviços eram considerados um “mal necessário” para grandes empresas 

manufatureiras, que os viam como limitados ao pós-venda e fontes geradoras de custos relevantes. 

Hoje em dia, a situação é bem diferente (MATTOS, 2012, p 33). 

Os clientes podem diferenciar os concorrentes com base na oferta de serviço associados aos produtos, 

desta forma, os serviços tornam-se, um potencial de discriminação entre as empresas de manufatura. 

Kotler (1998) conceitua serviço como: “qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer a 

outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. 

Sua produção pode ou não estar vinculada a produto físico” (KOTLER, 1998, p.412). 

Ren e Gregory (2007) definem como servitização, processo de mudança em que uma empresa 

manufatureira abraça a orientação para serviços e/ou desenvolve mais e melhores serviços com os 

objetivos de: satisfazer as necessidades dos clientes, criar vantagem competitiva e melhorar seu 

desempenho no mercado. 

Outro benefício estratégico da servitização é a fidelização de clientes, afinal empresas que oferecem 

pacotes integrados de produto e serviço tendem a atender melhor as necessidades do cliente e, 

consequentemente, gerar um relacionamento duradouro com estes, incluindo um maior grau de 

satisfação entre seus consumidores (NÓBREGA, 2014, p16).. 

3. METODOLOGIA 

O artigo foi classificado em estudo de caso que de acordo com Gil (2010) fundamenta-se em um estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, permitindo seu amplo e detalhado conhecimento. 

O presente estudo busca obter dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, por meio de um instrumento de pesquisa. 

Neste contexto, este trabalho busca investigar como uma empresa de equipamentos para 

gastronomia têm adaptado suas estratégias de gestão da qualidade, agregando valor aos seus 
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produtos por meio da adjunção de serviços. Com base em análise documental e questionário foram 

identificados fatores chaves, como o planejamento e o uso de estratégias que visem aumentar a 

servitização, após a análise dos dados foram propostas ações de melhorias com base na gestão da 

qualidade. 

Este estudo é caracterizado como qualitativo, pois se trata de uma pesquisa de interpretação dos 

fenômenos e atribuições, sem a utilização de técnicas estatísticas, porém objetivando a ampliação do 

conhecimento. 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica sobre gestão da qualidade e 

servitização, buscado caracterizar como acontece o processo. Como forma de contextualização do 

estudo, foi selecionada uma empresa de manufatura com atividades 

voltadas para área alimentícia, para analisar a utilização do sistema de servitização como instrumento 

de diferenciação. 

Foi utilizado como método de pesquisa, aplicação de auestionários e entrevistas semiestruturadas, 

com diretores da empresa e consumidores. 

4. ESTUDO DE CASO 

Buscou-se analisar uma empresa de manufatura de equipamentos para gastronomia, que teve um 

forte crescimento nos últimos anos, motivado pelas atividades nas áreas alimentícias, bares, 

restaurantes e panificadores e cozinhas industriais, esse mercado é conhecido como food service. 

O termo food service foi definido por Enzo (2010) como: O mercado que envolve toda a cadeia de 

produção e distribuição de alimentos, insumos, equipamentos e serviços, orientado a atender os 

estabelecimentos que preparam e fornecem refeições efetuadas principalmente fora do lar. Um dos 

principais indicadores para este mercado é o percentual de gasto com alimentação fora do lar, 

segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), estima-se que até 2020, as 

famílias brasileiras gastem mais de 40% do total do gasto com alimento, com alimentação fora do lar. 

A empresa produz equipamentos para cozinhas profissionais e gastronomia do país, possui uma 

equipe técnica de engenheiros que realiza atendimento à obras civis de médio e grande porte, além 

de manutenção e reforma em grandes instalações mecânicas e elétricas. Além de fornecer os 

equipamentos, a empresa também presta todo o serviço de instalação, manutenção, reforma e 

operação. 
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O direcionador deste estudo é a investigação para compreender porque a empresa tem um estrategia 

de servitização, quais os incentivos e motivações. A análise das entrevistas aponta que existe vários 

motivos para que a empresa busque a servitização. 

Durante a fase de coleta de dados, foi observado o fator de aumento das vendas de serviços como um 

motivador financeiro, ajudando a empresa a manter um ciclo constante de receitas. 

Para os diretor da empresa, a agregação dos serviços ajuda a vender o produto, fazendo com que 

aconteça a repetição da compra, contribuindo para a fidelização dos clientes. 

De acordo com Banes te al., (2006, p. 556) a centralidade do cliente é uma das característica do 

processo de sertivização. A empresa que passar pelo processo de servitização deve ter foco no cliente 

mais do que na funcionalidade do produto. 

A análise de documentos e as entrevista possibilitou entender como a empresa compreende o papel 

do cliente dentro de suas estratégias. A centralização do cliente e observada pelos serviços de pré-

vendas e pós-vendas auxiliam o cliente antes de depois da compra. Composição de Vendas e Serviços, 

com ferramentas e processos centrados nos clientes, e no desenvolvimento de criação de 

competências em consultoria, necessárias para trabalhar com os diversos tipos de clientes. 

5. MELHORIAS PROPOSTAS NO CONTEXTO DA GESTÃO DA QUALIDADE 

A Gestão da Qualidade no processo parte da abordagem do direcionamento do processo para atender 

as necessidades e preferências do mercado. Para as propostas apresentadas neste trabalho foi 

utilizada a nova abordagem da Gestão da Qualidade de Processo constituída de três fases, exposta na 

figura 1. 

Figura 1- Fases da Qualidade no Processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Em relação à fase de eliminação das perdas, as ações buscam a eliminação de tudo que não agrega 

valor ao produto. A pesquisa com clientes apontaram para uma necessidade de relatar as falhas 

encontradas com a utilização do produto. 

Um diferencial para o consumidor passou a ser a qualidade no atendimento, no comprometimento 

em realmente, ouvir o cliente, que a empresa está disposta a oferecer uma atenção tirando dúvidas e 

dedicando todo o auxílio que ele necessita durante a utilização do produto. 

Recomenda-se que a empresa disponibilize um aplicativo gratuito para que seus clientes possam 

relatar problemas encontrados durante a utilização do produto. Podendo ser usado em plataformas 

Android e sistema operacional móvel da Apple Inc. 

O aplicativo permitirá que o usuário relate que tipo de falha está acontecendo com o equipamento. 

Para tanto, a ferramenta possui um campo onde o consumidor especificará qual o problema e um 

mapa para definição da localização. 

Dessa maneira a empresa poderá usar as informações fornecidas pelo aplicativo dentro do processo 

de desenvolvimentos de produtos. A figura dois traz uma ilustração de uma das telas que o usuário 

encontrará ao utilizar o aplicativo. 

Será possível repassar algumas informações para o consumidor em relação a procedimentos básicos 

em relação a falhas consideradas simples. O aplicativo faz uma busca da equipe de manutenção mais 

próxima e envia uma estimativa de tempo para resolução do problema. 

Figura 2: Modelo do Aplicativo sugerido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Na fase 2, referente a alimentação das causas de perdas, as ações são preventivas, visando evitar que 

ocorram defeitos no produto em uso. Na coleta de dados, foi observado que alguns problemas de 

desempenho dos produtos ocorram devido ao uso inadequado. 

Para diminuir a ocorrência de falhas provenientes da utilização inadequada, recomenda-se que a 

empresa utilize uma plataforma online para oferecer cursos para seus consumidores, mesmo os que 

se localizem distantes. 

A crescente utilização da educação a distância se justifica por algumas razões: o alto custo da educação 

tradicional, as limitações de horários, deslocamento, entre outros aspectos. Empresas de vários 

segmentos e de grande porte estão utilizando a metodologia de ensino online na capacitação de seus 

colaboradores. Por tanto, essa alternativa pode ser adotada para que a empresa repasse instruções 

necessárias sobre a utilização de seus produtos aos seus consumidores, reduzindo falhas provenientes 

da utilização inadequada. 

Na fase 3 de Otimização do Processo, não deve existir reclamações em relação aos defeitos ou falhas, 

mas a conquista de mercado pela agregação de especificidades que aumentem o valor do produto 

para o consumidor. 

É comum o consumidor procurar em uma única empresa soluções para suas demandas diversas. Na 

maioria dos casos, o consumidor não tem conhecimento técnico e espera que o fornecedor apresente 

a solução adequada para o seu problema. Surge uma oportunidade para se diferenciar. Recomenda-

se que a empresa faça contato com clientes para oferecer o serviço 

de manutenção preventiva, um técnico vai até o local e verifica a necessidade de troca de 

componentes. 
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5. CONCLUSÕES 

A empresa pesquisada por uma transição do foco no produto para suas operações e clientes. Neste 

trabalho buscou-se enfatizar o desempenho dos serviços que são oferecidos em conjunto com 

produtos. 

A pesquisa mostrou que existe uma motivação na busca pela diferenciação em relação aos 

concorrentes. A motivação financeira foi considerada uma vez que o processo de servitização vem 

aumentando as vendas. 

As entrevistas apontaram como desafio no processo de servitização o desenvolvimento de 

competências e estratégias com foco na adequação do produto as necessidades dos clientes. Esse 

desafio deverá ser resolvido com a aplicação das sugestões expostas na seção anterior. 

Com o resultado da aplicação das melhorias sugeridas, a empresa passa a ter um direcionamento das 

operações de produção no atendimento pleno dos consumidores, resultando na tradução adequada 

das necessidades dos seus consumidores. Pesquisas futuras podem investigar como a servitização vem 

alterando o processo de desenvolvimento de produtos, o impacto no portfólio da empresa e sua 

estrutura de custos. 

Este estudo foi desenvolvido em um grupo empresarial, logo, para analisar a utilização em outras 

empresas de manufaturas de equipamentos para cozinhas profissionais, este estudo deve ser 

expandido para outras empresas do mesmo segmento. 
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Capítulo 6 
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Resumo: O segmento de Panificação e Confeitaria no Brasil representa um faturamento ao redor de 

U$ 16 bilhões, o que corresponde a 2% do PIB Brasileiro. O produto mais produzido e consumido em 

uma padaria é o tradicional Pão Francês. Sendo assim, eeste trabalho consiste na análise do processo 

produtivo do tradicional Pão Francês em uma panificadora na região do Centro-Oeste de Minas Gerais, 

visando a redução de custos e a diminuição de desperdícios através do estudo de tempos e 

movimentos e da produção mais limpa. Elaborou-se um novo modelo de layout dos equipamentos da 

panificadora que, se aplicado, poderia aumentar a produção e, consequentemente, o lucro anual da 

empresa. Além disso, através da aplicação da produção mais limpa foi possível propor a empresa a 

produção de torradas com os pães não vendidos, o que geraria também um aumento em sua 

lucratividade e diminuiria os desperdícios. Sendo assim, o presente estudo demonstrou como 

pequenos ajustes no layout feitos a partir de uma abordagem de tempos e movimentos do processo 

de panificação, e aplicação de técnicas simples de produção mais limpa, podem contribuir diretamente 

para uma melhor eficiência do processo e consequentemente para lucro da empresa.  

Palavras-chave: Panificação, produção mais limpa, tempos e movimentos  
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil existem cerca de 63 mil panificadoras que atendem, diariamente, 44 milhões de brasileiros. 

Cerca de 96% dos estabelecimentos desse importante setor é composto de micro e pequenas 

empresas, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria. (ABIP, 

2010)  

O desenvolvimento do setor de panificação acentuou a concorrência, trouxe inovações em máquinas, 

equipamentos e processos de fabricação e também proporcionou novos enfoques nos 

relacionamentos comerciais (fornecedor – produtor – cliente). (ABIP, 2010)  

As padarias tiveram que se adaptar muito rapidamente para sobreviver em meio às novas exigências 

do mercado ao enfrentarem a concorrência do setor de padaria das grandes redes de supermercados 

e também de padarias “clandestinas” (ou de fundo de quintal) que produzem sem nenhuma 

preocupação com a higiene, regularização, registros contábeis ou trabalhistas, pagamentos de 

impostos e taxas etc., além de se apropriarem indevidamente de energia e água, vendendo seus 

produtos em carros ambulantes ou bicicletas. (ABIP, 2010) 

O produto mais produzido e consumido em uma padaria é o tradicional Pão do Dia, se tornando 

essencial na mesa do café da manhã dos brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

considera-se saudável o consumo de 60 kg de pães ao ano. Dados da Associação Brasileira da Indústria 

de Panificação e Confeitaria (ABIP) afirmam que o consumo de pães no Brasil é de 33,5 kg ao ano por 

pessoa. Destes dados, 86% (30,5 kg) correspondem aos pães artesanais, dos quais 58% 

(aproximadamente 17,7 kg) são o Pão do Dia (tipo francês), e apenas 14% (aproximadamente 4,6 kg) 

são pães industrializados (ITPC, 2016). 

Segundo ABIP (2010), o índice de crescimento das empresas de Panificação e Confeitaria em 2013 foi 

de 8,7%, o que representa um faturamento de R$ 76.405 bilhões. Para Masquietto et al. (2004) o 

segmento de Panificação e Confeitaria no Brasil representa um faturamento ao redor de U$ 16 bilhões, 

o que corresponde a 2% do PIB Brasileiro. 

A utilização da ferramenta de estudos de tempos e movimentos tem como objetivos, em primeiro 

lugar eliminar esforços desnecessários ao executar uma operação; procurar habilitar os empregados 

a sua função; estabelecer normas para execução do trabalho e descobrir métodos que venham 

proporcionar melhorias no processo produtivo (FIGUEIREDO; OLIVEIRA; SANTOS, 2011). 
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Segundo CNTL (2005), através da Produção Mais Limpa é possível observar a 

maneira como um processo de produção está sendo realizado e detectar em quais etapas 

as matérias-primas e os recursos estão sendo desperdiçados. Desta maneira, é possível 

melhorar o seu aproveitamento e diminuir ou impedir a geração de resíduos. Isto faz com 

que produzir de forma limpa seja, basicamente, uma ação econômica e lucrativa, um 

instrumento importante para manter-se adequado à vigente legislação ambiental e ainda 

promover o desenvolvimento sustentável. 

Este trabalho consiste na análise do processo produtivo do tradicional Pão Francês em uma 

panificadora na região do Centro-Oeste de Minas Gerais, visando a redução de custos e a diminuição 

de desperdícios. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar o processo produtivo do tradicional Pão Francês em uma panificadora na região do Centro-

Oeste de Minas Gerais, visando a redução de custos e a diminuição de desperdícios. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propor melhorias que otimizem o processo produtivo do Pão Francês, assim como o lucro através do 

estudo de tempos e movimentos e da produção mais limpa ( L+P). 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. TEMPOS E MOVIMENTOS 

A revolução industrial deu início em meados do século XVIII na Inglaterra e expandiu-se para o mundo 

no século a partir do XIX. Propiciou a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana 

pela energia motriz, do modo de produção doméstico pelo sistema fabril, marcou o início de um 

grande avanço para a administração impulsionando a criação de uma nova realidade para as 

organizações.  

Foi a partir desse contexto que Frederick Winslow Taylor criou e foi um dos participantes mais 

destacado do movimento da administração científica. Junto com outras pessoas, compartilhavam 

esforços para desenvolver princípios e técnicas de racionalização do trabalho do operário, por meio 
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do estudo de tempos e movimentos o objetivo era resolver os grandes problemas enfrentados pelas 

empresas industriais. Taylor começou por baixo, junto com os operários no nível de execução e 

efetuou um paciente trabalho analisando as tarefas de cada operário, avaliando seus movimentos e 

processos de trabalho a fim de aperfeiçoá-los e racionalizá-los.  

O instrumento básico para se racionalizar o trabalho dos operários era o estudo de tempos e 

movimentos (motion-time study). O trabalho é executa do melhor e mais economicamente por meio 

da análise do trabalho, isto é, da divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários à execução 

de cada operação de uma tarefa. Observando metodicamente a execução de cada operação a cargo 

dos operários, Taylor viu a possibilidade de decompor cada tarefa e cada operação da tarefa em uma 

série ordenada de movimentos simples. Os movimentos inúteis eram eliminados enquanto os 

movimentos úteis eram simplificados, racionalizados ou fundidos com outros movimentos para 

proporcionar economia de tempo e de esforço ao operário.  

A essa análise do trabalho seguia-se o estudo dos tempos e movimentos, ou seja, a determinação do 

tempo médio que um operário comum levaria para a execução da tarefa, por meio da utilização do 

cronômetro. A esse tempo médio eram adicionados os tempos elementares e mortos (esperas, 

tempos de saída do operário da linha para suas necessidades pessoais etc.) para resultar o chamado 

tempo padrão. Com isso padronizava-se o método de trabalho e o tempo destinado à sua execução. 

Método é a maneira de se fazer algo para obter um determinado resultado. O estudo dos tempos e 

movimentos permite a racionalização do método de trabalho do operário e a fixação dos tempos-

padrão para execução das tarefas. Traz outras vantagens como: 

 Eliminação do desperdício de esforço humano e dos movimentos inúteis; 

 Racionalização da seleção e adaptação dos operários à tarefa;  

 Facilidade no treinamento dos operários e melhoria da eficiência e rendimento da produção 

pela especialização das atividades;  

 Distribuição uniforme do trabalho para que não haja períodos de falta ou excesso de trabalho;  

 Definição de métodos e estabelecimento de normas para a execução do trabalho;  

 Estabelecer uma base uniforme para salários equitativos e prêmios de produção. 
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Frank B. Gilbreth (1868-1924) foi um engenheiro americano que acompanhou Taylor em seu interesse 

pelo esforço humano como meio de aumentar a produtividade.10 Introduziu o estudo dos tempos e 

movimentos dos operários como técnica administrativa básica para a racionalização do trabalho. 

3.2. PRODUÇÕES MAIS LIMPA 

Produção mais limpa significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e 

tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-

primas, água e energia, através da não-geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em 

um processo produtivo. Esta abordagem induz inovação nas empresas, dando um passo em direção 

ao desenvolvimento econômico sustentado e competitivo, não apenas para elas, mas para toda a 

região que abrangem.  

Tecnologias ambientais convencionais trabalham principalmente no tratamento de resíduos e 

emissões gerados em um processo produtivo. São as chamadas técnicas de fim de tubo. A Produção 

mais limpa pretende integrar os objetivos ambientais aos processos de produção, a fim de reduzir os 

resíduos e as emissões em termos de quantidade e periculosidade. São utilizadas várias estratégias 

visando a Produção mais limpa e a minimização de resíduos.  

 Fluxograma 1 - Fluxograma da Produção Mais Limpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNTL/SENAI-RS apud BARBIERE, 2006 
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A prioridade da Produção mais limpa está no topo (à esquerda) do Fluxograma 1: evitar a geração de 

resíduos e emissões (nível 1). Os resíduos que não podem ser evitados devem, preferencialmente, ser 

reintegrados ao processo de produção da empresa (nível 2). Na sua impossibilidade, medidas de 

reciclagem fora da empresa podem ser utilizadas (nível 3).   

A prática do uso da Produção mais limpa leva ao desenvolvimento e implantação de Tecnologias 

Limpas nos processos produtivos. Para introduzir técnicas de Produção mais limpa em um processo 

produtivo, podem ser utilizadas várias estratégias, tendo em vista metas ambientais, econômicas e 

tecnológicas. 

3.3. PANIFICAÇÕES 

O pão é resultado do cozimento da massa feita com farinha de trigo, água, sal e fermento (biológico 

ou químico), sendo estes os componentes básicos para a sua produção. O Pão do Dia é aquele que é 

feito para consumo imediato, sendo produzido todos os dias na padaria. O mais difundido e conhecido 

no Brasil é o Pão do Dia tipo Francês, muito utilizado e apreciado como acompanhamento de diversos 

pratos e consumido nas mais variadas refeições. 

Visto como ingrediente essencial na mesa de café dos brasileiros, o tradicional Pão do Dia é o produto 

mais produzido nas padarias e mais consumido pela população. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), considera-se saudável o consumo de 60 kg de pães ao ano. Dados da Associação 

Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) afirmam que o consumo de pães no Brasil é 

de 33,5 kg ao ano por pessoa (Fonte: ITPC). 

O Pão do Dia (tipo francês) foi o responsável por impulsionar o surgimento das pequenas padarias em 

todo o Brasil. Para manter características consideradas importantes (como o pão fresco e quentinho) 

é que surgiram as pequenas padarias. Considera-se um excelente Pão do Dia (tipo francês) aquele que 

apresenta como características:  

 Cor da casca: casca de cor dourada, homogênea e brilhante; 

 Aspecto da casca: crocante, não dura, com aparência de bem assada; 

 Pestana: os pães cortados (algumas regiões não cortam o pão francês), não devem apresentar 

estrangulamentos; os cortes devem ser regulares, bem definidos, de superfície lisa e com 

bordas bem destacadas. Uma boa pestana representa mais que o aspecto beleza, dá uma 

leitura de quanto foi bem conduzido o processo de fermentação, por exemplo; 
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 Volume: o nível ideal se relaciona diretamente com a estrutura do miolo e a resistência da 

casca. É de grande importância na determinação da qualidade do pão, por ser resultado do 

tratamento correto durante o processamento da massa. Um volume excessivamente grande 

(pão isopor) é negativo, pois afeta outros pontos da qualidade, tais como: textura (que se torna 

fraca) e alveolagem grosseira (muito aberta); 

 Cor do miolo: o pão francês deve ter miolo variando de branco a levemente creme; 

 Estrutura do miolo: homogênea, com células levemente alongadas (de forma oval), paredes 

finas e sem buracos. 

Portanto, fixar normas é essencial para se ter pães de qualidade e, certamente, manterá a satisfação 

e fidelização do consumidor.   

O Pão do Dia apresenta grande peso na formação do lucro de uma empresa de panificação, 

representando (em média) entre 20% e 30% da margem de contribuição total ou do lucro bruto da 

padaria. 

No quadro abaixo está listado os ingredientes e em seguida os equipamentos necessários para a 

produção do pão francês. 

Quadro 1 - Ingredientes necessários para fabricação do pão francês 

Ingredientes Unidade 

Farinha de trigo Kg 

Sal Kg 

Fermento biológico Kg 

Reforçador Kg 

Água gelada 5° C (temperatura) Kg 

Massa madre Kg 

     
Fonte: www.abip.org.br /www.sebrae.com.br (2014) 

Alimento rico em carboidratos, o pão é o primeiro item que se elimina das dietas, mas quem assim 

procede pode sofrer efeitos colaterais, como: fraqueza, mal-estar, desidratação, perda de massa 

magra, menor resistência às infecções, entre outros. Os carboidratos são considerados a base de uma 

boa alimentação, além de ser a primeira fonte de energia que o corpo utiliza. 
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Além disso, é importante componente da dieta de emagrecimento por permitir um período mais longo 

sem fome, proporcionado pela digestão lenta, deixando a sensação de saciedade por um prazo maior 

de tempo. É alimento rico em fibras que regulam o funcionamento do intestino, e se consumido sem 

excesso, não engorda. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A empresa objeto deste estudo caracteriza-se como uma empresa de pequeno porte, localizada na 

região centro-oeste do estado de Minas Gerais. Esta possui dois funcionários responsáveis 

exclusivamente pela produção de pães, enquanto outros colaboradores se revezam na produção de 

outros produtos alimentícios como bolos, tortas, patês, doces, salgadinhos etc.  

Segundo Yin (2005), a escolha pelo método de estudo de caso é pertinente quando trabalha-se com 

questões que necessitam de uma descrição ampla a cerca de algum fenômeno social. Sendo assim, o 

presente trabalho caracteriza-se como um estudo de caso cuja a coleta de dados necessária para o 

seu desenvolvimento foi realizada através de diversas visitas in loco e pela observação direta do 

processo.  

Além disso, foram realizadas entrevistas informais aos colaboradores responsáveis pela produção dos 

pães e aos funcionários da área administrativa da empresa. Os materiais utilizados durante a coleta 

de dados deste trabalho foram: trena, máquina fotográfica, cronômetro e gravador de voz.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

Analisou-se o processo do Pão Francês em uma panificadora na região do Centro-Oeste mineiro, onde 

o fluxo do mesmo pode ser observado no Fluxograma 2. 
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Fluxograma 2 - Fluxograma da produção do Pão Francês (Pão de Sal) 

                                           

Fonte: Autores (2014) 

No processo de pesagem, pesa-se os ingredientes que serão utilizados na produção do produto, 

garantindo a uniformidade do produto em cada fornada. Depois de pesadas, as matérias-primas 

seguem para a área de produção em recipientes separados. 

A finalidade da mistura é homogeneizar as matérias-primas seguindo a uma ordem lógica. O ponto da 

mistura ideal é obtido pelo tempo de batida, pelo aspecto visual da massa e, principalmente, pelo tato 

do profissional ao abrir um pedaço da massa. A mistura é realizada na masseira (Figura 1). 

Figura 1 - Masseira 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Autores, (2014) 
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Após a mistura, a massa é retirada da masseira e colocada em uma bancada, onde a mesma é cortada 

em pedaços de 1,8 Kg (Figura 2 e Figura 3). Essas porções separadas são colocadas na divisora 

fracionando-as em unidades padrão (Figura 4 e Figura 5). 

Figura 2 – Corte e pesagem da massa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2014) 

 

Figura 3 – Porções de Massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2014) 
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Figura 4 – Massa na Divisora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2014) 

 

   Figura 5 – Massa Fracionada 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2014) 



 

 

                                                                                                   97 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Tais unidades são colocadas na modeladora para que sejam modeladas no formato desejado dos pães. 

A massa fracionada é inserida uma a uma de um lado do aparelho e sai do outro lado com o formato 

final (Figura 6). 

Figura 6 – Modeladora 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2014) 

A massa necessita de um período para fermentar e crescer. Assim, depois de passar pela modeladora, 

a massa é colocada em assadeiras e postas para descansar dentro de gavetas de armários 

denominadas câmaras para crescimento (Figura 7 e Figura 8), onde ficam aguardando o crescimento 

pelo período programado pelo padeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Pães sendo colocados no armário 

Fonte: Autores, (2014) Fonte: Autores, (2014) 

Figura 8 - Pães sendo colocados na câmara de crescimento 
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Fonte: Autores, (2014) 

Após o período de crescimento os pães são assados em um forno (Figura 9) em intervalos regulados 

pelo consumo para que estejam disponíveis para os consumidores de forma fresca e quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. MELHORIA PROPOSTA NA ABORDAGEM DE TEMPOS E MOVIMENTOS 

O layout físico dos equipamentos da panificadora foi coletado, analisado e expresso na Figura 10. 

Figura 10 - Layout atual da empresa 

 

Figura 9 - Forno 

Fonte: Autores, (2014) 
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Observou-se, também, o fluxo do processo da panificadora (Figura 11). 

Figura 11 - Layout atual da empresa e a representação do fluxo do processo 

 

 
Fonte: Autores, (2014) 

De acordo com o fluxo, foram cronometrados os tempos de duração das etapas do processo e também 

o tempo gasto na movimentação entre as etapas do layout atual (Tabela 1 e Tabela 2). 

Tabela 1 - Tempo de duração de etapas 

Etapa Duração média (s) 

9- Pesagem e mistura de ingredientes 1800 

4- Corte e pesagem das porções de massa 360 

7- Dividir a massa 180 

6-Modelagem 600 

8-Crescimento 10800 

1-Assar 1800 

2-resfriar 240 

Total 15780 

 

Fonte: Autores, (2014) 
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Tabela 2 - Tempo gasto em movimentos 

Movimento 
entre etapas 

Duração 
média(s) 

0 para 9 60s 
9 para 4 60s 
4 para 7 120s 
7 para 6 240s 
6 para 8 5s 
8 para 1 26s 
1 para 2 5s 
2 para 3 5s 

Total: 521s 
 

Fonte: Autores, (2014) 

Diante da análise dos dados obtidos, constatou-se a necessidade de otimizar o tempo do processo através 

de mudanças no layout, exemplificadas na Figura 12. 

Figura 12 - Layout proposto da empresa e a representação do fluxo do processo 
 

 

 

Fonte: Autores, (2014) 
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Defino as alterações no layout da empresa os tempos entre etapas foram modificados e podem ser 

observados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Novos tempos de movimentos entre etapas 

 
Movimento 
entre etapas 

Duração 
média(s) 

0 para 9 10 
9 para 4 40 
4 para 7 60 
7 para 6 210 
6 para 8 5 
8 para 1 26 
1 para 2 5 
2 para 3 5 

 
Total 

361 

 

Fonte: Autores, (2014) 

Levando em consideração que o tempo total do processo é igual ao somatório dos tempos de cada 

etapa e os tempos de movimentos, e que a demanda anual de receitas é igual a 1152 receitas/ano, 

pode-se construir a Tabela 4.  

Tabela 4 - Horas gastas e tempos de produção do modelo atual e proposto 

 
 

 
 

 
Fonte: Autores, (2014) 

De acordo com os dados expressos na Tabela 4 foi possível observar que o modelo atual gasta 51,2h 

a mais por ano em relação ao modelo proposto. Com esta quantidade de horas disponíveis é possível 

produzir 11 receitas a mais por ano, o que equivale a produção de cerca de 347,54kg de pães 

(considerando que cada receita resulta em aproximadamente 30,435kg de pães). Sendo assim, este 

aumento na produção pode gerar em um acréscimo no lucro de R$2180,39. 

5.3. MELHORIAS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

Pôde-se analisar durante o estudo que há, por dia, uma média de 100 unidades de pães sobressalentes 

nesta produção. Diante deste fato, utilizou-se os conceitos de produção mais limpa para sugerir um 

destino aos resíduos (sobra de pães). 

Tempo de produção atual Tempos de produção proposto 
Mensal Anual Mensal Anual 

≈ 4,52 hs 5216,32h/ano ≈ 4,48h 5165,12h/ano 



 

 

                                                                                                   102 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

A proposta escolhida foi a utilização dos pães sobressalentes na produção de torradas que seriam 

comercializadas conforme as informações da tabela abaixo ( Tabela 5). 

Tabela 5 - Valores calculados para os pães sobressalentes 

Pães 
sobressalentes 

(unidades) 

Pães 
sobressalentes 

(g) 

Quantidade 
de torradas 
(de 5000g 

Pães) 

Quantidade 
de torradas 
por pacote 

(g) 

Quantidade 
de pacotes 
de torrada 
(de 200g) 

Preço 
unitário do 
pacote de 

torrada (R$) 

Lucro total 
(de 25 

pacotes de 
torrada) 

100 5000 500 200 25 1,60 40,00 
 

Fonte: Autores, (2014) 

De acordo com os dados fiscais disponibilizados pela empresa, calculou-se que o lucro total obtido 

pela mesma por dia deveria ser de R$ 981,28. Porém, em função da sobra de 100 unidades de pães 

por dia, o lucro é de R$941,28, ou seja, a empresa tem um prejuízo de R$ 40,00 por dia.  

A produção de 25 pacotes de torradas (200g cada) feitas com as sobras de pães/dia e vendidas a R$ 

1,60 o pacote, renderiam R$40,00 por dia. Desta forma, o prejuízo causado pelas sobras seria zerado 

pela venda das torradas, o que reduziria os desperdícios com resíduos (sobra de pães). Anualmente, 

esta medida de produção mais limpa renderia um lucro de R$13.440,00. 

  



 

 

                                                                                                   103 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

6. CONCLUSÃO  

Com o presente estudo observou-se como pequenos ajustes no layout feitos a partir de uma 

abordagem de tempos e movimentos do processo de panificação, e aplicação de técnicas simples de 

produção mais limpa, podem contribuir diretamente para uma melhor eficiência do processo e 

consequentemente para lucro da empresa. 

Observou-se que com a aplicação de melhoras no layout no setor de produção a empresa geraria um 

acréscimo de R$2180,39 em seu lucro anual e com a produção de torradas com os pães não vendidos 

geraria um lucro de R$13.440,00 anuais. 

Com isso concluiu-se que um estudo de tempos e movimentos em uma linha de produção, assim como 

também a aplicação de técnicas de produção mais limpa, são importantes para uma melhor eficiência 

produtiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os mercados atuais apresentam outra postura, quando confrontados a décadas anteriores. Nesse 

sentido, foi observado o declínio da produção em massa, em face ao foco no cliente, associado a uma 

maior diversificação dos produtos, tempos de produção menores, bem como o ciclo de vida ser mais 

encurtado. Nesse sentido, as empresas tentam diluir o risco com a ampliação do portfólio, visando 

atender ou prever as necessidades e desejos dos clientes (MANZINI et al, 2010).  

Para acompanhar tal mudança de posicionamento do mercado, as empresas devem atender a fatores 

críticos para o seu sucesso, dentre os quais figuram a busca pela otimização da utilização dos recursos 

produtivos disponíveis e minimização da probabilidade de falha nos sistemas produtivos, e o 

consequente aumento da disponibilidade dos equipamentos. Diante disso, os gestores procuram 

conciliar um melhor desempenho aos fatores competitivos de mercado concomitantemente a um 

custo acessível para permanecerem inseridos no mercado. 

Nesse contexto, a manutenção figura como uma ferramenta estratégica para a organização, dado que 

combina ações durante o ciclo de vida de um determinado item (peça, componente, subsistema, 

dispositivo) com o propósito de mantê-lo ou restaurá-lo para um estado onde possa desempenhar 

uma função desejada (EN 13306:2001 MAINTENANCE TERMINOLOGY). De uma forma mais geral, a 

manutenção zela pela preservação do funcionamento do sistema, assegura a vida útil do sistema 

produtivo, garante a segurança e certifica-se do bem-estar humano (DEKKER, 1996). 

Além do no novo direcionamento dos mercados, vivencia-se um novo panorama tecnológico 

caracterizado por equipamentos e máquinas mais complexas. Em virtude disso, pode não ser 

economicamente vantajoso para as organizações possuírem departamento interno de manutenção. 

Logo, para que as empresas possam se concentrar em suas funções principais, a terceirização da 

manutenção é uma alternativa (HAMADI et al, 2014). 

Tal escolha proporciona vantagens tanto a empresa contratante quanto a contratada. Entretanto, 

como ambas desejam maximizar todo o lucro possível, pode vir a ocorrer um conflito entre tais 

organizações (MANZINI et al, 2010). Baseado nessa dicotomia de interesses, a teoria dos jogos surge 

como o meio mais popular de modelar e solucionar esse impasse (FORGO et al, 1999; NEPOMUCENO 

et al., 2018). Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a estudar a terceirização da manutenção 

via o modelo Principal – Agente (PA). 



 

 

                                                                                                   107 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

A segunda seção enfoca nas motivações para a terceirização da manutenção, enquanto a terceira 

seção destina-se a apresentar os principias trabalhos que utilizam teoria dos jogos na modelagem de 

contratos de manutenção. Por sua vez, a quarta seção apresenta a fundamentação teórica do modelo 

PA e a aplicabilidade na terceirização da manutenção. Por fim, apresentam-se as conclusões do 

trabalho. 

2. MOTIVAÇÕES DA TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

A terceirização pode ser entendida como a contratação de fornecedores para expansão dos recursos 

e das capacidades dos departamentos sem elevar a força de trabalho (LEWIS, 1999), configura-se 

como oportunidade para reduzir custos, utilizar o capital livre para investir em outros ativos e 

melhorar a qualidade do serviço ao cliente.  

Esse processo foi intensificado na década de 2000, por empresas que visavam elevar a eficiência nas 

operações e obter vantagem estratégica. Entretanto, essa prática não é uma mera escolha trivial, 

primeiramente deve-se fixar o que será terceirizado, considerando quais são atividades centrais e as 

periféricas de uma organização, considerando também como esse processo será feito. 

No que tange a dinâmica da manutenção, Ding et al. (2009) afirmaram que até os anos de 1970 a 

execução dessa atividade era desempenhada com recursos internos da empresa. Entretanto, com o 

aumento da complexidade dos sistemas, a utilização um agente externo especializado na execução da 

tarefa tornou-se um diferencial competitivo. 

Diversas indústrias têm adotado a terceirização da manutenção, como, fabricantes de equipamentos 

médicos, containers de petróleo, sistemas de informação, transporte e o setor de aviação. Além dessas 

citadas, equipamentos de escritório e processos de fabricação industrial também já adotaram essa 

prática (TARAKCI et al, 2006). 

Essa tendência é ratificada por Tieman (2002) - aponta que o gasto anual da terceirização do ramo da 

saúde é de US$ 26 bilhões - e Smith e Bachman (2008) - relataram que a manutenção de aeronaves se 

tornou um negócio de US$ 42 bilhões. Ademais, países como Dubai, Coréia do Sul, China e Singapura 

tem feito enormes investimentos para competir no mercado internacional de contratos de 

manutenção (TARAKCI et al, 2009).    

Ressalta-se que a terceirização da manutenção pode envolver algumas ou todas as ações de 

manutenção, sejam elas de cunho preventivo ou corretivo, sendo especificada por um via um contrato 

de serviço. Tal documento deve especificar os termos da manutenção; questões relacionadas ao custo 
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da atividade; possíveis penalidades e incentivos; multa rescisória para ambas as partes, o escopo do 

trabalho a ser implementado, bem como, critérios de desempenho a serem apontados e mensurados 

pelo contratante (MURTHY e JACK, 2014).  

Manzini et al (2010) agregam outras questões críticas que devem ser consideradas na transição para 

o novo regime, como:  

 O Quadro de Funcionários – definir o pessoal a ser mantido na empresa, os funcionários serem 

contratados pela terceirizada (time da manutenção) e as pessoas que serão desligadas;  

 O Sistema Computacional – a empresa terceirizada terá livre acesso ao sistema de gestão da 

manutenção computadorizado do cliente? Será que o contratado manterá os próprios registros 

de manutenção informatizados? Quem será responsável por garantir todos os dados no 

sistema de gestão computadorizado da manutenção estejam corretos? 

 A extração dos dados (amostragem) – quem será responsável por garantir que o 

selecionamento dos dados seja mantido atualizado, quem será a responsável pela coleta dos 

dados? 

 A administração das ferramentas técnicas e peças de reposição (sobressalentes) – a empresa 

terceirizada fornecerá todos esses materiais ou será o que cliente que os propiciará?  

Complementarmente, por Jackson e Pascual (2008) apontem 5 grandes razões que ocasionam a 

terceirização da manutenção: (i) acesso a especialistas de alto nível e o emprego de uma tecnologia 

de ponta na manutenção; (ii) melhor serviço de manutenção dado a expertise do fornecedor de 

serviços; (iii) contratos de serviços com preço fixo eliminam o risco de altos custos; (iv) menos 

investimento em capital para a empresa proprietária das máquinas e equipamentos; (v) gestores 

podem dedicar mais tempo em outras áreas do negócio (atividades essências da empresa). Tais 

benefícios fazem com que a empresa contratante procure companhias que estejam aptas a 

implementar os possíveis ganhos da terceirização. 

Embora exista razões consideráveis para a terceirização, Murthy e Jack (2014) listam algumas possíveis 

desvantagens que a empresa contratante pode adquirir: (i) dependência do da empresa terceirizada; 

(ii) o custo da terceirização; (iii) perda do conhecimento da manutenção (pessoal interno); e (iv) a 

empresa se torna dependente do fornecedor de serviços.    



 

 

                                                                                                   109 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

Essa seção destina-se a apresentar um panorama sobre os trabalhos que agregam o ferramental de 

teoria dos jogos na problemática de contratos de manutenção, tais estudos iniciaram na segunda 

metade dos anos 1990. Os autores Asgharizadeh e Murthy (1999) apontam a existência de diferentes 

abordagens para o estudo da manutenção na literatura, além da vasta existência de modelos que tem 

o propósito de determinar as estratégias ótimas. 

O artigo publicado por Murthy e Yeung (1995) é considerado um dos pioneiros nesse segmento. Os 

autores analisam o lucro da contratante e da contratada sob uma perspectiva do jogo de Stackelberg 

para duas estruturas de contrato. Para um dos modelos desenvolvidos o sobressalente está disponível, 

enquanto que na outra situação, essa precisa ser solicitada. A empresa terceirizada age como líder e 

o contratante é o seguidor, os tempos de falha e reparo são exponenciais distribuídos e a estrutura do 

jogo é inserida num ambiente de informação perfeita.  

Murthy e Asgharizadeh (1999) e Asgharizadeh e Murthy (2000) utilizaram um modelo de Stackelberg 

assumindo a hipótese da contratante ter duas opções de escolha: na primeira alternativa, o contrato 

é aceito por um preço fixo e a empresa contratada realizará o reparo de todas as falhas sujeito a 

ocorrência de uma penalidade (tanto o preço como o custos de reparo são determinados pela empresa 

terceirizada) enquanto que na segunda alternativa, não existe contrato de serviço, nem penalidade e 

a manutenção é realizada a um valor determinado pela terceirizada (não há relação de vínculo). Por 

fim, são consideradas questões como: grau de aversão ao risco da contratante, confiabilidade do 

equipamento, substituição do item defeituoso, preço do serviço da manutenção, quantidade de 

empresas a serem atendidas pela terceirizada, tempo de serviço e teoria das filas. 

Jackson e Pascual (2008) constroem um modelo de jogos não-cooperativos considerando a 

intensidade de falha crescente no equipamento, derivado de uma manutenção imperfeita. Sendo 

assim, a empresa contratada deve definir a estrutura de preço a ser cobrada, bem como, o número de 

clientes a serem atendidos. Além disso, o lucro é expresso por unidade de tempo (divide o lucro 

esperado num ciclo pelo tempo esperado do ciclo) e a partilha do lucro esperado é feita por um 

processo de barganha. 

Tarakci et al (2009) utilizam um contrato de curto prazo entre as empresas (contratante e contratada) 

incorporando os efeitos da curva de aprendizagem na política de manutenção preventiva, isto é, a 

empresa terceirizada ao realizar o serviço de manutenção (agendamento e execução) desprenderá 
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tempo e custos menores na execução da atividade. Nesse trabalho, a contratada recebe uma 

remuneração fixa e também uma remuneração associada as operações de mínimo reparo, quando 

ocorre uma falha, também é considerado duas formas de aprendizagem: a natural e uma derivada do 

esforço desprendido. 

A contribuição apresentada por Tseng et al. (2009) corresponde a uma modelagem de contrato com 

manutenção preventiva e corretiva (mínimo reparo) de caráter flexível para captar qualquer mudança 

tecnológica durante o período contratual. Isto é, dado um ponto especificado no tempo o contratante 

pode substituir seu equipamento por um mais moderno, caso esse esteja disponível. Logo, se a troca 

de equipamento for efetuada a empresa terceirizada terá flexibilidade em mudar a programação da 

manutenção para a parte restante do contrato. O valor desses pontos de mudança é analisado por 

diferentes métodos de pagamento de contrato para uma taxa de falha crescente.  

Wang (2010) elaborou um trabalho que pode ser aplicado em contratos de manutenção para 

equipamentos caros e de grande porte (aeronaves, usinas de energia, navios e materiais bélicos), onde 

existe apenas um fabricante original da peça que interage com a contratante. Nesse sentido, o delay 

time é utilizado para modelar o comportamento de falha do equipamento. Adicionalmente, três 

opções de contrato que são apresentas, numa o agente é responsável exclusivamente pela a 

manutenção e as outras duas envolvem tarefas especificadas que devem ser executadas pelo 

contratante. Para cada opção, determinados níveis de confiabilidade e disponibilidade devem ser 

atendidos e os parâmetros ótimos para cada contrato são definidos por negociação. Por fim, o trabalho 

é apresentado em casos com informação perfeita, para ambos os jogadores, e com assimetria de 

informação. 

Pascual et al. (2013) apresentaram um modelo de cadeia de coordenação entre os jogadores sob uma 

estratégia de manutenção preventiva que maximiza o lucro global esperado para ambos os jogadores. 

Adicionalmente, o contrato apresenta condições que estimulam os stakeholdders a melhorarem os 

serviços de manutenção, o horizonte temporal para o jogo é finito e as falhas do sistema ocorrem sob 

uma distribuição de Weibull. 

Hamadi et al. (2014) estrutura um modelo de manutenção proativa dentro dos jogos cooperativos 

para facilitar o processo de tomada de decisão conjunta (contratante e contratada), logo as empresas 

envolvidas abrem mão da individualidade no processo de tomada de decisão. O lucro total é partilhado 

pelos jogadores por meio do valor de Shapley e as variáveis de decisão são: tempo para a substituição 

preventiva (variável determinada pelo contratante) e o tempo de solicitação de uma peça 
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sobressalente (variável determinada pela empresa terceirizada). Finalmente, os autores realizam um 

exemplo número em que fazem variações dos parâmetros do problema para ilustrar o jogo 

cooperativo na negociação de contrato de serviço. 

Com base nos trabalhos expostos, conclui-se que o objetivo de qualquer contrato de manutenção é 

reduzir custo e tempo ocioso das máquinas e equipamentos por meio de estratégias eficazes de 

manutenção, sejam elas associadas a políticas de manutenção corretiva e/ou proativa. Ademais, uma 

gestão de manutenção eficaz melhora o tempo de vida útil do item. 

4. PROPOSTA DA MODELAGEM DO PA NA CONCEPÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 

Antes de iniciar a concepção do método do PA, faz-se necessário enfatizar os principais conceitos e 

elementos que constituem o arcabouço da teoria dos jogos. Posteriormente, será explicado os 

principais temas relacionados a problemática do PA e, por fim, uma proposta de framework do PA 

dentro do ambiente de contratos na terceirização da manutenção será apresentada. 

4.1 ABORDAGEM DA TEORIA DOS JOGOS 

A teoria dos jogos é definida como um conjunto de ideias e princípios que fornecem uma orientação 

no processo de tomada de decisão estratégico de negócios. Para Murthy e Jack (2014) todo jogo é 

constituído de 3 elementos: os jogadores (tomadores de decisão), suas estratégias (planos de 

jogo/atuação) e o ganho (payoff) associado as combinações dessas estratégias. A decisão ótima 

depende da percepção de um dos jogadores perante aos demais envolvidos na negociação, podendo 

englobar risco e incerteza.  

Quanto a estruturação dos jogos, esses podem ser classificados segundo Murthy et al. (2013) em 

estáticos (o jogador possui apenas um movimento e não sabe a ação do rival) ou dinâmicos (os 

jogadores tem movimento sequencial de etapas bem definidas); com informação completa (retorno 

de todos os jogadores é conhecido) ou informação incompleta, podendo existir a situação de 

informação incorreta (o jogador não conhece toda a história do jogo); cooperativos (os jogadores 

podem se comunicar e criar acordos de vínculo entre si) e não-cooperativos (acordos de vínculo não 

podem ser criados). 

O conceito mais conhecido e divulgado de solução para os problemas de teoria dos jogos corresponde 

ao equilíbrio de Nash. Esse é um conjunto de estratégias para todos os jogadores de tal modo que 

nenhum jogador tem um incentivo para mudar sua estratégia unilateralmente, dadas as táticas 
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escolhidas pelos outros jogadores. Os jogos dinâmicos são resolvidos utilizando a técnica de indução 

retroativa (backward induction), onde estratégias ideais são determinadas enquanto prosseguir a 

partir da fase final para a fase inicial do jogo. 

4.2 ARCABOUÇO DO MODELO PA 

A ideia do PA faz parte da teoria de agência, essa é expressa sempre quando uma das partes depende 

da ação da outra. Dessa forma, Jensen e Meckling (1976) argumentam que essa relação funciona via 

um contrato, nisso uma ou mais pessoas (principal ou principais) envolvem outras pessoas (agentes) 

na execução de atividades em seu nome, implicando na atribuição de alguma autoridade ao agente 

na tomada de decisão. Tal situação faz com que esse jogador se torne capaz de influenciar o resultado 

final.  

Dentro de um contexto organizacional, Eisenhardt (1989) menciona que a teoria da agência busca 

resolver dois problemas associados ao relacionamento entre os jogadores envolvidos. O primeiro 

problema surge quando (a) objetivos ou desejos entre o principal e o agente são conflitantes e (b) há 

dificuldade ou custo elevado do principal verificar o que realmente o agente está fazendo. Nessas duas 

situações mencionadas, o principal não pode verificar se o agente se comportou de maneira 

apropriada. Já o segundo problema é relacionado a partilha do risco, isto é, tanto o principal quanto o 

agente apresentam diferentes atitudes quanto ao risco, de forma geral o principal é neutro ao risco, 

enquanto que o agente é avesso ao risco.  

Cvitanic e Zhang (2013) e Eisenhardt (1989) mostram que os problemas de contrato derivados da 

relação de agência são normalmente classificados em três grandes blocos: 

1. Partilha de Risco – situação em que ambas as partes apresentam a mesma informação. Esse é 

o caso mais simples, o principal conhece o comportamento do agente e saber o seu 

desempenho; 

2. Risco Moral – representa a situação em que o esforço do agente não é verificado, de modo que 

não se pode escrever um contrato considerando apenas a transferência de esforço na atividade 

proposta; 

3. Seleção Adversa – se refere a deturpação da capacidade do agente. O argumento aqui é que o 

agente pode afirmar possuir certas habilidades e competências em seu processo de 

contratação que não possui. Tal situação ocorre devido a incapacidade de o principal verificar 

as ações do agente. 
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Por fim, a teoria da agência ainda engloba outros temas, tais como: informação, monitoramento, 

níveis diferentes de informação entre os jogadores (assimetria de informação), custos e outros riscos 

(MURTHY e JACK, 2014). 

4.3 APLICAÇÃO DA PA NO CONTEXTO DE TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO 

Todos os pontos citados e discutidos na concepção da teoria da agência podem ser inseridos num 

contexto de terceirização da manutenção. Para esse ambiente, o principal corresponde a empresa 

contratante (cliente que adquire o serviço) e o agente corresponde a empresa terceirizada (prestador 

do serviço). 

Murthy et al. (2013) realizam três observações do modelo PA aplicado na terceirização da manutenção 

para os temas de risco moral, seleção adversa e o nível de informação dos jogadores. Para o caso do 

risco moral, tanto o cliente quanto o agente podem potencialmente enfrentar essa situação. A 

situação de seleção adversa pode ser evidenciada na escolha inadequada do principal para um bom 

prestador de serviço. Finalmente, ambos os jogadores podem ter informações diferente sobre o real 

estado do item, nível de uso, cuidado e qualidade da manutenção. Todas essas variáveis podem afetar 

o relacionamento entre os entes envolvidos.  

4.3.1 DESENVOLVIMENTO DO FRAMEWORK  

Para a concepção do framework introdutório, o jogo é especificado para dois jogadores. O (i) principal 

(empresa contratante) é o líder e o (ii) agente (empresa terceirizada) se comporta como seguidor. O 

proprietário do equipamento faz receita quando a máquina está funcionando, entretanto, nenhuma 

remuneração é gerada quando essa está num estado de falha. Tal variável engloba uma distribuição 

de probabilidade, podendo essa ser acumulativa ao longo do tempo de contrato e da vida útil do item. 

Portanto, a operacionalidade do equipamento é um fator crítico para o retorno do principal. 

O jogo é formado por dois estágios, semelhante ao modelo de Stackelberg. No primeiro estágio, o 

principal oferece um contrato ao agente sob as condições da manutenção solicitada. Nessa etapa, o 

tipo de manutenção é especificado, bem como, os indicadores de desempenho propostos a avaliar a 

performance do agente (confiabilidade, disponibilidade, tempo médio de reparo, desempenho do 

equipamento, qualidade do serviço, número de falhas, tempo entre falhas e custos de manutenção). 

O segundo estágio implica na resposta do agente (aceitar ou recusar) ao contrato, se aceitar receberá 

uma remuneração pelo serviço, caso rejeite o jogo termina. 
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O contrato elaborado deve maximizar o lucro esperado do principal, entretanto esse está sujeito ao 

comportamento otimizador do agente. Há tipicamente dois tipos de restrições envolvendo o esse 

último jogador: 

I. A primeira representa a restrição de participação. O agente deve ter uma recompensa 

esperada tão grande quanto o valor de suas outras oportunidades disponíveis;  

II. A segunda representa a restrição de compatibilidade de incentivo. O principal deve propor um 

esquema de pagamento que induza o agente a agir da maneira que lhe convém. 

A partir do momento em que o agente aceita o contrato, ele deverá escolher qual nível esforço (alto 

ou baixo) aplicar na função requerida. Ao final do ciclo do contrato, o principal saberá como foi a 

performance do equipamento, que esteve sujeita a manutenção da empresa terceirizada.   

Para que a manutenção obtenha êxito com relação aos indicadores de desempenho delineados pelo 

principal, o agente precisa empregar um alto nível de esforço atrelado a um fator aleatório que lhe 

aufira o sucesso com uma determinada probabilidade. É salientado que um baixo esforço a 

manutenção será considerado um fracasso e um alto esforço implica num maior custo pessoal do 

agente na execução do serviço.  

Finalmente, podemos inserir nessa problemática, questões como penalidades pela falta de 

disponibilidade do equipamento, diferentes percepções de risco entre os jogadores, bônus pelas 

metas alcançadas nos indicadores de desempenho, seleção adversa e risco. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente artigo de caráter descritivo e exploratório enfatizou a importância da terceirização da 

manutenção e a ponderou sob um contexto de teoria dos jogos. Especificamente, buscou-se a 

utilização ferramental da teoria da agência como forma de reger uma relação contratual entre o 

principal (empresa contratante) e o agente (empresa terceirizada). 

Para o desenvolvimento do contrato, elemento chave entre o principal e o agente, deve estar 

especificado no documento o que, quando e como o trabalho deve ser executado; a política de 

manutenção envolvida; os indicadores de desempenho a serem analisados; possíveis penalidades e 

incentivos para o agente.  

A revisão de literatura apresentada enfatiza a determinação do contrato ideal, seja pela ótica do 

contratante ou da contratada ou de ambas. Adicionalmente, foi mostrado que problemática da teoria 

da agência se agrega muito bem ao contexto da terceirização da manutenção, sobretudo em 

ambientes que envolvam as questões de assimetria de informação, como o risco moral, seleção 

adversa e diferentes percepções de risco dos jogadores. 

Como recomendações futuras, a partir do framework apresentado, pode-se criar um modelo dentro 

da estrutura do PA adicionando as variáveis citadas ou inserindo novas, por exemplo, o efeito da 

aprendizagem na performance do contratado a um sistema produtivo com diversas máquinas com 

diferentes distribuições de probabilidade de falha. Outra alternativa é a construção de um contrato 

dinâmico em que as cláusulas são atualizadas alteradas em cada período de tempo por meio de um 

processo de barganha entre os jogadores. Quanto a resolução poder-se-ia empregar a otimização por 

lagrangeano sujeito as duas restrições que o agente se defronta. 
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Resumo: Na indústria da construção civil, o aumento da produtividade e a redução de custos são 

algumas das vertentes utilizadas para a melhoria no processo produtivo. A produtividade, retratada 

neste trabalho, foi baseada na repetição de serviços, na logística e no aperfeiçoamento da mão de 

obra para a execução da alvenaria estrutural aparente. A pesquisa foi realizada com cinco equipes 

compostas por doze colaboradores cada uma. O acompanhamento foi realizado diariamente, com 

cerca de 70 repetições, onde a meta de cada equipe era a execução de um pavimento com 600m² de 

área, em um período de 10 dias. Este acompanhamento conclui que, quando a equipe mantém os 

mesmos colaboradores por mais tempo, esta consegue melhorar sua produtividade gradativamente 

até se estabilizar, já as equipes que tiveram a troca de colaboradores durante o processo construtivo, 

apresentam oscilações em sua produtividade. Todas as equipes foram avaliadas no mesmo período e 

nas mesmas circunstâncias de logística e intempéries, de modo que na evolução do estudo e 

acompanhamento dos grupos de alvenaria, foi verificado o aumento da produtividade média no 

decorrer dos meses.   

  

Palavras-chave: Alvenaria Estrutural, Efeito Aprendizagem, Produtividade    
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1. INTRODUÇÃO 

A mão de obra é o recurso mais precioso participante da execução de obras de construção civil 

(SANDER e THOMAS, 1991), não somente porque representa alta porcentagem do custo total, mas, 

principalmente, em função de se estar lidando com seres humanos, que têm uma série de 

necessidades a seremsupridas. A medição da produtividade pode ser um instrumento importante para 

a gestão da mão de obra (THOMAS e YAKOUNIS, 1987), podendo subsidiar políticas para a redução de 

custos e aumento da motivação no trabalho.   

No entanto, quando se discute a produtividade, tanto em debates entre profissionais de campo ou 

especialistas em artigos técnicos sobre o assunto, paira sempre como foram calculados os indicadores 

que estão sendo utilizados (SOUZA, 2002). Observa-se na construção civil, um intenso movimento no 

desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, a construção civil precisa ter cautela e 

controlar melhor os gastos diante do cenário econômico instável (GONÇALVES, 2015). As obras de 

caráter repetitivo são obras de extrema necessidade de planejamento, para ter a produtividade 

desejada.  

Nestes tipos de obras surge um fenômeno característico, denominado efeito aprendizagem, o qual 

observa aumentos expressivos de produtividade, obtidos com o acréscimo da repetição dos serviços. 

A base de todos os benefícios da repetição na construção é a operação contínua, isto é, o trabalho é 

realizado sem interrupções, com poucas alterações na equipe de trabalho e com o mesmo processo 

construtivo (OLIVEIRA et al., 1998).  

Na última década o crescente investimento em projetos de habitações de interesse social têm gerado 

uma intensa competição no mercado da construção civil, fazendo com que os modelos construtivos, 

a matéria prima da região e sua produtividade, sejam muito importantes para a viabilidade construtiva 

e econômica.  

A indústria da construção enfrenta desafios no que diz respeito a problemas relacionados com a 

produtividade e os problemas são geralmente associadas com o desempenho do trabalho. O 

desempenho do trabalho é afetado por muitos fatores, e é geralmente ligada ao desempenho de 

tempo, custo e qualidade. Enquanto isso, nesta última décadadiversos trabalhos acadêmicos estão 

sendo realizados com o intuíto de identificae e avaliar os fatores que afetam a produtividade do 

trabalho em construções; no entanto, uma compreensão mais profunda ainda é necessária para 

melhorar a produtividade do trabalho (SOEKIMAN et al., 2011).  
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1.1. PRODUTIVIDADE  

A produtividade da mão-de-obra pode ser definida como a eficiência na transformação de esforço 

humano em produtos de construção. Assim, foi adotado na pesquisa um indicador denominado Razão 

Unitária de Produção (RUP) (MATTOS, 2010), que é igual ao número de homens-hora, por quantidade 

de serviço (PINI, 2011).  Na construção civil, muitos fatores interferem na execução de um 

determinado serviço. A disponibilidade de materiais e equipamentos, a complexidade das tarefas e 

até o pagamento em dia afetam o trabalho dos profissionais, aumentando ou diminuindo sua 

produtividade(PINI 2011).  A produtividade tem como principal função integrar um sistema de 

informações que permita amparar decisões futuras. Essa informação é importante nas fases de projeto 

e planejamento do empreendimento, mas é fundamental mesmo na fase de produção, permitindo um 

adequado gerenciamento das equipes, atividades e cronograma de obra. O indicador de produtividade 

permite ao empreendedor analisar tendências, desenvolver os métodos construtivos e prever o 

consumo de mão de obra e a duração dos serviços (CCSC, 2011).  A Melhoria da produtividade na 

construção civil tem sido um grande desafio da indústria, dado o seu elevado impacto sobre os 

resultados do projeto. Tem recebido maior atenção dos pesquisadores de construção que promovem 

diversas ações de melhoria, uma vez que a análise dos fatores que afetam o trabalho produtividade é 

uma parte fundamental neste processo (RIVAS et al., 2011).  

2. METODOLOGIA  

Esta pesquisa se caracteriza com um caráter descritivo, pois procura descrever as características de 

determinada população, estabelecendo relações naturais ou variáveis (GIL, 2008). Umas das 

características mais marcantes está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.   

Todos os dias, durante a coleta de dados, foram verificados o efetivo das equipes, onde cada equipe 

foi monitorada e controlada quanto a ausência dos colaboradores ou por alguma troca desses 

colaboradores quando necessário. Os dados foram obtidos em prédios de dois pavimentos tipo, mais 

o térreo, onde cada um tem em média 600 m² de alvenaria estrutural aparente. 

O estudo foi feito desde em que os blocos estruturais chegavam na obra, até serem colocados no seu 

local, assim, desde o primeiro bloco do pavimento, até o ultimo, foi feito o monitoramento. Desta 

forma, buscou-se avaliar as equipes quanto ao comportamento e o aumento da produtividade 

representados pelos gráficos obtidos para cada equipe.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Como estudo de caso foi adotada uma obra de padrão popular e de interesse social, localizada na 

região metropolitana de Belém. A obra visa a construção de 1724 unidades habitacionais com os 

serviços complementares de urbanização, paisagismo e infraestrutura urbana. A obra será construída 

em blocos de três pavimentos, onde cada pavimento tem o total de 600m² de alvenaria estrutural 

aparente construída.  

Nessa pesquisa, foi utilizado sempre a mesma quantidade de mão de obra em todas as equipes, cinco 

pedreiros, cinco serventes, um eletricista, um encanador e um ferreiro que auxiliava quando se 

necessitava.  

Na obra existiam cinco equipes, acompanhadas e supervisionadas diariamente pela equipe da 

administração da empresa. O modo de pesquisa utilizado na obra se enquadra no modelo de pesquisa 

de campo, que se trata de uma investigação empírica realizada no local de construção.  

O método utilizado para calcular a produtividade, foi das horas trabalhadas por todos os componentes 

da equipe, com o valor das horas de cada um, como pode ser analisado na tabela 1, a seguir:  

Tabela 1 – Cálculo das horas trabalhadas  

 
 

Função 

 
Horas trabalhadas 

por dia 

Número de 
funcionários na 

equipe 

Horas 
trabalhadas 
por dia pela 

equipe 

Valor da hora 
trabalhada para 
cada funcionário 

com encargos. 

 
Custo por dia 
das equipes e 
suas funções 

PEDREIRO 8,8 5 44 R$ 5,21 R$ 229,24 

ELETRECISTA 8,8 1 8,8 R$ 5,21 R$ 45,85 

ENCANADOR 8,8 1 8,8 R$ 5,21 R$ 45,85 

SERVENTE 8,8 5 44 R$ 3,77 R$ 165,88 

TOTAL - 12 105,6 - R$ 486,82 

Fonte:  Os autores 

Apesar de o estudo ser de produtividade, é interessante avaliar as variações de custo, já que interessa 

para o planejamento de qualquer obra. Na tabela 1, é possível observar, que uma equipe de 12 

funcionários, trabalha por dia 105,6 horas, e o custo dessa mão de obra é de R$496,82 por dia 

trabalhado. Logo, quando se trabalha por mais tempo a produtividade diminui e o custo aumenta. 

Por isso, quanto menor o tempo utilizado para a construção de cada ciclo de produção (pavimento), 

melhor é a produtividade. O efeito aprendizagem é um fenômeno conhecido  pelo qual a repetição de 
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uma tarefa, o treinamento e aprendizagem na sua execução, enfim, a experiência, conduzem a um 

melhor desempenho, isto é, um aumento de produtividade (HEINECK, 1991). 

O efeito aprendizagem, é de grandes benefícios para esta obra em questão. Com este estudo pôde-se 

inferir que o valor total gasto com a mão de obra foi reduzido, e consequentemente o tempo das 

construções dos pavimentos também foi reduzido, o que é reflexo do efeito aprendizagem, e pode ser 

observado detalhamente natabela 2. 

Tabela 2 – Custo da mão de obra por equipe 

 
 

DIAS   
TRABALHADOS 

POR PAVIMENTO 

TOTAL DE HORAS 
TRABALHADAS 

PELA 
EQUIPE 

CUSTO DA MÃO 
DE OBRA POR 

DIA 

VALOR TOTAL 
GASTO 

COM MÃO DE 
OBRA 

15 1584 R$ 486,82 R$ 7.302,30 

14 1478,4 R$486,82 R$ 6.815,48 

13 1372,8 R$ 486,82 R$ 6.328,66 

12 1267,2 R$ 486,82 R$ 5.841,84 

11 1161,6 R$ 486,82 R$ 5.355,02 

10 1056 R$486,82 R$ 4.868,20 

9 950,4 R$ 486,82 R$ 4.381,38 

8 844,8 R$ 486,82 R$ 3.894,56 

Fonte: Os autores 

Analisando-se a produtividade das cinco equipes de execução da alvenaria, foi possível identificar o 

desempenho das mesmas. Os gráficos que retratam o estudo de tempo pelo consumo de homens-

hora, mostra em quantas horas trabalhadas as equipes foram realizando a construção completa de 

seus pavimentos, as figuras demonstram ao longo do trabalho, a ordem em que as equipes 

executaram a construção dos pavimentos no decorrer de aproximadamente dez meses de pesquisa e 

acompanhamento. 

Para analisar melhor o efeito aprendizado e o aumento de produtividade das equipes, este trabalho 

buscou discriminar a performance de cinco equipes que sofreram pequenas alterações na composição 

de seus operários, conforme a tabela 3. 
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Tabela 3 – Situação das equipes durante os dez meses de estudo 

 

EQUIPES SITUAÇÕES OCORRIDAS DURANTE A CONSTRUÇÃO DOS 
PAVIMENTOS 

Equipe 1 Não ocorreu substituição de trabalhadores durante os dez meses. 

Equipe 2 Ocorreu substituição de dois trabalhadores durante os dez meses. 

Equipe 3 Ocorreu substituição de um trabalhador durante os dez meses. 

Equipe 4 Ocorreu substituição de um trabalhador durante os dez meses. 

Equipe 5 Não ocorreu substituição de trabalhadores durante os dez meses, 
porém, esta equipe teve problemas com a logistica dos materiais. 

Fonte: Os autores 

3.1 EQUIPE 1 

 

A Equipe 1, na medida com o que foram concluindo os pavimentos aumentou a produtividade e depois 

se manteve constante. Como pode ser analisado no gráfico 01, o bloco 1 e o 2 , eles realizaram toda a 

confecção da alvenaria em 1584 horas trabalhadas (15 dias), depois desses, o bloco 3 e o bloco 4 já 

foram feitos com 1478,4 horas trabalhadas (14 dias), após o quarto bloco entregue, com um total de 

quatro pavimentos de 600m² executados, equivalente á quatro blocos, essa equipe conseguiu 

aumentar sua produtividade bloco a bloco, diminuindo as horas trabalhadas em 105,6 após cada bloco 

pronto. A equipe em análise conseguiu reduzir até 844,8 horas trabalhadas (8 dias) quando entregou 

o bloco 10, essa foi a maior produtividade analisada para essa equipe com os seus colaboradores. Os 

blocos 11,12 e 13, foram executados com 844,8 horas trabalhadas. Como pode ser visto na Figura 01: 

Figura 01 -Consumo de mão de obra da 

Equipe 1 
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3.2 EQUIPE 2 

Na Equipe 2, analisando a figura 02, os blocos 1 e 2 foram executados em 1584 horas trabalhadas, o 

bloco 3 em 1478,4 horas trabalhadas e o bloco 4 em 1372,8 horas trabalhadas. Quando a equipe 2, 

iria começar a execução do bloco 5, foi necessario trocar 2 colaboradores da equipe, o que ocasionou 

um retrocesso imediato na produtividade da mesma, com isso o bloco 5 foi executado em 1478,4 

horas trabalhadas. A equipe 2 nos blocos 6 e 7, voltou a trabalhar com 1372,8 horas trabalhadas para 

entregar os 600m². Os blocos 8 e 9 foram entregues em 1267,2 horas trabalhadas, porém, foi 

necessário a troca de um colaborador nessa equipe no início da execução do bloco 10, o que trouxe 

como resultado novamente um retrocesso na produtividade, e os blocos 10 e 11, foram executados 

em 1372,8 horas trabalhadas. Os blocos 12 e 13 voltaram á alcançar o índice de 1267,2 horas 

trabalhadas, e o melhor índice foi realizado no bloco 14, onde foi alcançado 1161,6 horas trabalhadas. 

Figura 02 - Consumo de mão de obra da Equipe 2 

 

Fonte: Os autores 

3.3 EQUIPE 3 

Na Equipe 3, desde o começo dos serviços, sempre após a construção de dois blocos, a equipe veio 

aumentando a sua produtividade, porém isso mudou, quando os colaboradores desta equipe tinham 

entregue o bloco 7 e o 8 em 1267,2 horas trabalhadas. Por isso, o bloco 9 e o 10, foram executados 

em 1372,8 horas trabalhadas. O bloco 11, a Equipe 3, voltou a realizar o bloco em 1267,2 horas 

trabalhadas, o bloco 12, já foi em 1161,6 horas trabalhadas), o 13 em 1056 horas trabalhadas e o bloco 

14 foi entregue com 950,4 horas trabalhadas. 
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Figura 03: consumo de mão de obra da Equipe 3 

 

Fonte: Os autores 

3.4 EQUIPE 4 

Na Equipe 4, o começo dos serviços teve um bom início, como pode ser visto no gráfico 04, essa equipe 

construiu os blocos 1,2 e 3, com a marca de 1478,4 horas trabalhadas com toda a logistica e situações 

climaticas que as outras equipes encontraram. O bloco 4 e o 5 com 1372,8 horas trabalhadas. Desde 

então, nos próximos blocos, conseguiram novamente aumentar sua produção, e alcançaram a marca 

de 1267,2 horas trabalhadas com o bloco 6,7 e o 8, a equipe teve uma perda de ritmo, o fato que 

atrapalhou a equipe por aproximadamente um mês, foi a substituição de um trabalhador. Com isso, a 

equipe teve uma queda na produção, e voltaram a produzir os blocos em 1372,8 horas trabalhadas, 

foram blocos 9,10 e 11 com essa produtividade. Quando esse periodo passou, o bloco 12 e 13 foram 

realizados com 1267,2 horas trabalhadas , a equipe alcançou a melhor marca com o bloco 14 de 1161,6 

horas trabalhadas. 
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Figura 04 - Consumo de mão de obra da Equipe 4 

 

Fonte: Os autores 

A Equipe 4, no começo dos serviços obteve um bom resultado, como pode ser visto no gráfico 04, pois 

três de seus colaboradores já haviam trabalhado em outras equipes e vieram remanejados por 

circustâncias diversas da obra, e com isso eles sairam na frente na questão do aprendizado da mão de 

obra. Essa equipe construiu os blocos 1,2 e 3, com a marca de 1478,4 horas trabalhadas com toda a 

logistica e situações climaticas que as outras equipes encontraram. O bloco 4 e o 5 com 1372,8 horas 

trabalhadas. Desde então, nos próximos blocos, conseguiram novamente aumentar sua produção, e 

alcançaram a marca de 1267,2 horas trabalhadas com o bloco 6,7 e o 8, porém, foi necessaria a 

substituição de dois colaboradores dessa equipe, o que atrapalhou a equipe por aproximadamente 

um mês. Com isso, a equipe teve uma queda na produção, e voltaram a produzir os blocos em 1372,8 

horas trabalhadas, foram blocos 9,10 e 11 com essa produtividade. Quando esse periodo passou, o 

bloco 12 e 13 foram realizados com 1267,2 horas trabalhadas, a equipe alcançou a melhor marca com 

o bloco 14 de 1161,6 horas trabalhadas. 

3.5 EQUIPE 5 

O comportamento da equipe 5 foi parecido com o da equipe 4, pois o começo dos serviços teve 

também uma boa produtividade e com a mesma quantidade de horas trabalhadas. Porém no bloco 

10, entregue com 1276,2 horas trabalhadas, a logistica da entrega dos blocos cerâmicos foi 

comprometida, pois a obra fica em lugar de dificil acesso, e é usado um manipulador telescopico para 

tal entrega desses blocos. O mesmo teve de ficar dois dias parado para manutenção, isso fez com que 

parte das horas trabalhadas, fossem usadas para abastecer os locais com blocos, as outras equipes já 
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estavam abastecidas e não tiveram esse atraso por conta da distribuição dos blocos estruturais. Isso 

fez com que a Equipe 5, fizesse o bloco 11 e o 12, em 1372,8 horas trabalhadas, o que representa uma 

diminuiçao nessa produtividade. Passado esse periodo, a produtividade se normalizou e a equipe 

chegou e se manteve com 1161,2 horas trabalhadas no bloco 14. 

Figura 05 - Consumo de mão de obra da Equipe 5 

 

 
Fonte: Os autores 

3.6 COMPARAÇÃO DAS EQUIPES 1 E 5 

De acordo com a figura 06, pode-se perceber que ao comparar-se as equipes 1 e 5, ambas sem terem 

trocado nem um de seus trabalhadores, é notório que a equipe 5 apresentou um desempenho inferior 

a equipe 1. Isto ocorreu devido a falhas na logística de materiais em função da dificuldade de 

transportar os materiais do local de processamento ou armazenamento até o lugar de aplicação, como 

os blocos estruturais, ferro e cimento. A equipe 5, só conseguiu alcançar o máximo de 1267,2 horas 

trabalhadas para a execução de um pavimento. 
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Figura 06 - Comparação da produtividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores 

A equipe 1, também não teve necessidade de trocar nem um de seus trabalhadores, porém, a mesma 

não apresentou os mesmos problemas da equipe 5, obtendo um resultado bem melhor, alcançando a 

marca de 844,8 horas trabalhadas para a execução de um pavimento. Isso mostra a importância da 

logística e abastecimento de materiais na obra, pra que seja mantido um aumento de produtividade, 

além de valer o efeito aprendizagem. 

3.7 COMPARAÇÃO DAS EQUIPES 3 E 4 

De acordo com a figura 07, pode-se perceber que ao comparar-se as equipes 3 e 4, que ambas 

trocaram um de seus trabalhadores, uma equipe apresentou desempenho inferior em relação a outra 

a partir do oitavo pavimento, visto que nos pavimentos anteriores tiveram uma similaridade na 

produtividade. Isto ocorreu devido ao trabalhador que entrou na equipe 4, pois este não obteve um 

bom rendimento em relação ao trabalhador que entrou na equipe 3. Isso foi registrado na entrega do 

oitavo pavimento de cada equipe, onde foi necessário trocar um trabalhador de cada uma dessas 

equipes, o que causou um retrocesso na construção de dois pavimentos nos blocos que as equipes 

executaram logo após a troca. A equipe 3, precisou de dois pavimentos para voltar á uma 

produtividade de 1276,2 horas trabalhadas por um pavimento, quanto que a equipe 4, já precisou de 

três pavimentos para voltar á uma produtividade de 1276,2 horas trabalhadas por pavimento. 

  

EXECUÇÃO DE OBRA - EQUIPE 1 E 5 
1800 1800 

 

1200 26 2 1200 

4 ,8 
EQUIPE 1 

EQUIPE 5 
600 600 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

7,  

 



 

 

                                                                                                   129 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Figura 07 - Comparação da produtividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Os autores 

Após o oitavo pavimento entregue, as duas equipes começaram a evoluir, sendo a equipe 3, com uma 

produtividade cada vez melhor depois de cada pavimento pronto e a equipe 4, precisando de mais de 

um pavimento para evoluir na produtividade. A equipe 3 alcançou um resultado de 950,4 horas 

trabalhadas para um pavimento. A equipe 4, que teve os mesmos parâmetros de trabalho que a equipe 

3, conseguiu um resultado de 1161,6 horas trabalhadas por pavimento. 

As cinco equipes analisadas, mostram diversos parâmetros que podem ser analisados e assim se tomar 

melhores decisões para alcançar uma produtividade considerável na construção civil. 
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4. CONCLUSÃO 

Os índices de produtividade são utilizados para o controle da eficiência da obra e com isso ter 

informações concretas para se tomar as melhores decisões para a obra. No caso da repetição como 

aprendizagem na execução da alvenaria estrutural aparente foram notados vários aspectos, que 

ajudaram a melhorar a produtividade, tais como: a forma com que os trabalhadores vão se 

aperfeiçoando com o trabalho, a melhoria nas ordens e nas decisões tomadas pela equipe, um 

aperfeiçoamento no uso dos equipamentos, uma melhoria na organização do trabalho, com isso um 

melhor gerenciamento e supervisão no dia-a-dia da obra. 

Neste trabalho, na comparação das equipes 1 e 5, foi percebido que quando se tem uma boa logística 

é possível economizar até 422,40 horas trabalhadas por pavimento, o que é equivalente á R$ 1.987,28 

reais de economia para uma equipe em aproximadamente 12 dias. Percebeu-se também neste 

trabalho que quando se tem necessidade da troca de algum trabalhador, pode ser benéfico ou 

maléfico para a produtividade, já que estamos analisando serviços feitos por pessoas de diferentes 

comportamentos, ocasionando resultados relativos. No caso da equipe 3 e 4, ambas trocaram apenas 

um de seus trabalhadores no mesmo período, e as equipes tiveram resultados diferentes. A equipe 4, 

com essa troca desperdiçou no  decorrer da construção de cada pavimento R$ 993,64 reais a cada 12 

dias. Outra analise que pode ser levada em conta na hora do planejamento e do gerenciamento de 

obra. 

Com a repetição por aprendizagem, também se têm como benefícios: aumento linear da 

produtividade e regularidade no fornecimento de materiais e equipamentos à linha de produção, pois 

o operário passa a saber exatamente o que é necessário e como funciona o sistema de solicitação 

destes itens pela empresa. Este estudo, verificou a boa correlação do efeito aprendizagem na 

execução da alvenaria estrutural aparente. Isso permite concluir que neste tipo de serviço o efeito 

aprendizagem se faz presente e deve ser levado em conta no planejamento e programação de obras. 
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1. INTRODUÇÃO 

Várias são as teorias e filosofias de sucesso implementadas no mundo industrial como a Teoria das 

Restrições, o JIT (Just in Time) e a Mentalidade Enxuta, que servem como referencial para empresas 

que buscam melhorar seus processos internos. O TPM (Total Productive Maintenance) ou MPT 

(Manutenção Produtiva Total) é uma das práticas que tem sido mais aplicada na indústria, podendo 

até ser considerada como uma das ferramentas mais utilizadas na Mentalidade Enxuta. 

Segundo Shingo (1996, p. 10) o conceito inicial do Sistema Toyota de Produção preconiza a 

identificação e eliminação das perdas e com consequente redução dos custos industriais. Desse modo 

a eliminação dos desperdícios pode ser considerada o ponto de partida para uma empresa sobreviver 

na competição acirrada de mercado cada vez mais exigente.  

O TPM alinha e direciona as diferentes atividades já existentes na empresa para um mesmo objetivo, 

otimizando a alocação de recurso e esforço para a redução/eliminação das perdas. Segundo Martins 

e Laugeni (2015), ser competitivo é ter condições de concorrer com um ou mais fabricantes e 

fornecedores de um produto ou serviço em um determinado mercado. 

Para o TPM, as perdas transformam-se em oportunidades de ganho. Desta forma, cada pilar da 

ferramenta possibilita e direciona para oportunidades de combate aos desperdícios existentes no 

processo produtivo. Com a eliminação ou redução dessas perdas, habilita a empresa a ter um 

diferencial competitivo diante o mercado. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A filosofia do Sistema Toyota de Produção (STP) é busca contínua pela eliminação de desperdícios, 

buscando ao máximo eliminar o que não tem valor agregado para o cliente, atualmente também 

conhecida como Manufatura Enxuta ou Lean Manufacturing. 

O STP surgiu no Japão em meados da década de 1950 na fábrica de automóvel Toyota, hoje conhecida 

como ícone mundial em função deste sistema de produção. A bibliografia relata que naquela época a 

indústria japonesa passava por dificuldades econômicas e também apresentava uma baixa 

produtividade. Em razão de terem recursos limitados, era inviável adotar na íntegra o modelo de 

produção em massa praticada nas indústrias americanas de automóvel. O sistema de produção em 

massa foi desenvolvido por Frederick Taylor e Henry Ford no início do século XX, que era o sistema 

predominante dessa época (OHNO, 1997). 
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Já STP foi criado pelo fundador da Toyota que era um mestre em invenções, Toyoda Sakichi, também 

pelo seu filho Toyoda Kiichiro e o engenheiro Taiichi Ohno que era o principal executivo da empresa. 

O STP tinha como meta melhorar a eficiência da produção pela eliminação contínua de desperdícios, 

enquanto que o sistema de produção em massa procurava reduzir os custos unitários dos produtos 

através da alta produção e estoques elevados. Um diferencial relevante no STP é que os operadores 

executam mais de uma única tarefa e/ou operam mais que uma única máquina, além disso a qualidade 

dos produtos está em primeiro lugar (OHNO, 1997). 

2.1. TPM OU MPT  

De acordo com Robinson e Ginder (1995, p. 1) o termo “Manutenção Produtiva Total” (MPT) foi 

utilizado pela primeira vez, no final da década de 1960, pela empresa Nippondenso, um fornecedor de 

partes elétricas para a Toyota, que usava o slogan “manutenção produtiva com participação total dos 

empregados”. 

Abaixo encontra-se a evolução dos sistemas de manutenção anteriormente ao MPT: 

 Em 1950 a Manutenção Preventiva só estabelecia as funções básicas de manutenção; 

 Em 1960 a Manutenção Produtiva além das funções básicas de manutenção incorporou no 

sistema o reconhecimento da importância da confiabilidade, manutenção e rentabilidade 

econômica no projeto da corporação; 

 Em 1970 a Manutenção Produtiva Total fez com que atingissem a eficiência na manutenção 

produtiva através de um sistema compreensível baseado no respeito às pessoas e que todas 

participassem de alguma forma da manutenção, por isso que é chamado MPT. 

Shirose (1994) estabeleceu que “a maior característica do TPM é a participação de todos os membros 

da empresa desde o chão de fábrica até a alta administração, em forma de pequenos grupos de 

trabalho que têm por objetivo atingir metas como: quebra zero; acidente zero; defeito zero; aumento 

da eficiência dos equipamentos e processos administrativos”. 

Nakajima (1989) afirma que a estratégia de implementação do TPM nas organizações pode variar em 

função de metas e objetivos específicos de cada negócio, porém os oito pilares ou alicerces de 

sustentação, conforme Figura 1, sempre acompanham a metodologia. 
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Figura 1 – Os 8 pilares do TPM 

 

Fonte: Adaptada da apostila O Facilitador e o TMP da Loss Prevention Consulting & Training (2004) 

Tais pilares apresentam as seguintes características e abordagens: 

a) Melhoria específica – esse pilar foca em identificar e explorar as perdas que ocorrem em todas 

as etapas envolvidas no processo produtivo (direta ou indiretamente). Por requerer uma 

análise mais profunda, o grupo envolvido com esse pilar costuma ser composto por pessoas 

com conhecimento detalhado de cada processo. De acordo com as oportunidades 

identificadas, é montado um plano de ação claro e objetivo, cujo acompanhamento é facilitado 

por estarem sempre definidos responsável e prazo para cada atividade necessária. Tem como 

objetivo também obter a eficiência máxima dos equipamentos, com isso gerando reduções de 

grandes paradas, melhoria do OEE (eficiência global dos equipamentos) melhoria da 

produtividade do trabalho e redução de custos;  

b) Manutenção autônoma – pilar responsável por trabalhar no aumento de performance dos 

equipamentos, sendo que o foco está em desenvolver e capacitar o pessoal da operação 

(operadores) a fim de que esse grupo esteja apto para efetuar lubrificações, inspeções e até 

pequenas correções. Outro papel importante dos operadores é contribuir para que os 

equipamentos funcionem de acordo com padrões estabelecidos pelos fabricantes, se possível 

também contribuir com os manutentores na identificação precoce de prováveis falhas e/ou 

defeitos. Conforme citado por Yamaguchi (2004), a famosa máxima “do meu equipamento 

cuido eu”, ou seja, de que operadores devem apenas operar e manutentores consertar, deve 
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ser esquecida. Para Mobley et al. (2008, p. 135) é salutar utilizar os operadores de máquina 

para executar algumas tarefas rotineiras de manutenção;  

c) Manutenção planejada – o foco do pilar é elaborar ou adequar planos de manutenção já 

existentes dos equipamentos. Nesses documentos, o detalhamento de como deve ser 

realizada cada intervenção nos equipamentos é fundamental. O objetivo é deixar bem claro 

para todos como a atividade deve ser feita, no que se refere, por exemplo, à frequência e à 

escolha das ferramentas. Outra meta do pilar é divulgar/mostrar para o pessoal da operação e 

manutenção qual o impacto das perdas oriundas por falha dos equipamentos e, com essa 

demonstração, tentar mudar a mentalidade e atitude desse grupo; 

d) Educação e Treinamento – Esse pilar tem como meta desenvolver novos conhecimentos e 

habilidades para todo o grupo envolvido com o TPM, principalmente para os operadores e 

equipe da manutenção. A capacitação é feita com palestras e cursos específicos; 

e) Segurança, saúde e meio ambiente – o pilar direciona os trabalhos e atividades para dois 

horizontes. O primeiro é alcançar a meta de zero acidentes de trabalho, focando na segurança 

para realização das atividades laborais e também no bem-estar (saúde) dos colaboradores. Já 

o segundo busca que os processos produtivos não agridam ou afetem o meio ambiente; 

f) Manutenção da qualidade – esse pilar objetiva a redução/eliminação de perdas por qualidade 

e a geração de produtos defeituosos pelos equipamentos. São implementadas formas de 

monitoramento através de indicadores, com o objetivo de identificar variações fora do previsto 

pelas equipes do TPM. Caso ocorram anomalias, o pilar utiliza frequentemente nas suas 

análises o método dos 6M (máquina, mão de obra, material, medição, método e meio 

ambiente); 

g) Controle Inicial – o foco do pilar é suportar a aquisição de novos equipamentos, introdução de 

novas linhas de produção ou alteração de processos já existentes. Dependendo do negócio da 

empresa, o pilar pode também contribuir de duas outras formas: no desenvolvimento de novos 

produtos, com base em sua manufaturabilidade; e na concepção dos equipamentos, 

dispositivos e ferramentas que seriam utilizados no processo produtivo, buscando 

desenvolvimentos que pudessem gerar quebras ou falhas zero; 

h) Administrativo – o objetivo do pilar é identificar e eliminar (ou, na pior hipótese, reduzir) 

atividades que não agregam valor ao negócio da empresa, em termos de processos 
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administrativos. Costumam ser encontradas oportunidades de melhoria nos processos 

relacionados a fluxo de informações e formas de comunicação entre os departamentos da 

organização. 

Com base nos focos de cada pilar e também nas análises de Nakajima (1989), Nakasato e Shirose 

(1994), pode-se considerar como objetivos a serem alcançados com implementação do TPM, melhoria 

nas 5 categorias abaixo: 

 Custos – redução de custos industriais, em função da redução nas horas de manutenção e 

equipamentos parados, redução no consumo de energia e redução no consumo de peças de 

reposição. Pilar diretamente envolvido: melhoria específica; 

 Produtividade – aumento do OEE, aumento da produtividade e redução de horas paradas em 

função de manutenção não planejadas. Pilares diretamente envolvidos: manutenção 

autônoma e manutenção planejada; 

 Segurança / meio ambiente – eliminação ou redução de horas de afastamento por acidentes 

de trabalho, economia de energia, eliminação de fontes de sujeira, não contaminação do meio 

ambiente. Pilar diretamente envolvido: segurança, saúde e meio ambiente; 

 Qualidade – queda na quantidade de peças refugadas, redução no índice de retrabalho, 

redução no número de reclamação de clientes e até aumento na capabilidade do processo 

produtivo. Pilar diretamente envolvido: manutenção da qualidade; 

 Motivação dos colaboradores – criação de um ambiente que propicie a melhoria contínua, 

sendo percebido através do aumento do número de sugestões de melhoria, da queda no 

absenteísmo geral da fábrica e da motivação para realização de trabalhos em grupo. Pilares 

diretamente envolvidos: todos. 

De acordo com Nakajima (1989) e Suzuki (1994), a TPM normalmente é implantada em quatro fases, 

conforme listagem abaixo e Quadro 1: 

a) Preparação; 

b) Introdução; 

c) Implantação; 

d) Consolidação 
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Quadro 1 – Fases e Etapas da Implantação da Manutenção Produtiva Total 

 

Fonte: Adaptada da apostila O Facilitador e o TMP da Loss Prevention Consulting & Training (2004) 

Considerando as fases de implantação da Manutenção Produtiva Total, as organizações estabelecem 

um plano diretor, definindo quais as atividades que serão executadas para atingir os objetivos da TPM 

com base em sua realidade. Cada empresa deve refletir e decidir as formas mais eficientes de 

implantar a TPM, pois um programa mal implantado, e principalmente sem o apoio da alta direção 

trará ao invés de maximização da produção, prejuízo e descrédito. 

2.2. SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO GLOBAL 

Martins (1998) demonstra com base num levantamento de artigos publicados entre 1980 a 1998, 

como o interesse pela medição de desempenho aumentou significativamente após a década de 1990. 

Neely et al. (1994) mostram que empresas que competem por qualidade e rapidez dão maior 

importância à utilização de sistemas de medição de desempenho, do que empresas que competem 
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por preço, ainda que estas últimas tenham a tendência de perceber entrega no tempo como 

importante medida de desempenho. 

Mathur et al. (2011) afirmam que a medição do desempenho é chave para a melhoria da produtividade 

e é um pré-requisito para diagnosticar, resolver problemas e melhorar o sistema de manufatura. 

Kaydos (1998 apud Mathur et al. 2011) define cinco razões principais para as empresas medirem seu 

desempenho, quais sejam: 

a) Controle de melhorias – para ter o retorno do processo, que é essencial para qualquer sistema; 

b) Responsabilidades claras e objetivas – porque uma boa medição de desempenho define quem 

é responsável por cada resultado e permite identificar problemas; 

c) Alinhamento estratégico dos objetivos – porque a medição do desempenho tem-se mostrado 

um bom meio de comunicação da estratégia da companhia para a organização; 

d) Entendimento do negócio – pois os dados de medição requerem o entendimento do processo; 

e) Determinação da capacidade do processo – porque entender o processo também significa 

conhecer sua real capacidade. 

Alguns autores têm chamado a atenção para a inadequação dos sistemas de medição de desempenho 

tradicionais, por não permitirem diferenciar o desempenho estratégico por meio das medidas 

tradicionais de produtividade, lucratividade e outras medidas financeiras. 

Mathur et al. (2011) sugerem que em um indicador de desempenho global: 

 As medidas devem ser derivadas dos objetivos estratégicos para garantir que o 

comportamento adotado seja consistente com as metas corporativas; 

 As medidas devem fornecer feedback relevante e preciso em tempo útil, tanto em uma 

perspectiva de longo prazo quanto em uma perspectiva de curto prazo; 

 A medição deve ser realizada de maneira que seja facilmente compreendida por aqueles cujo 

desempenho está sendo avaliado; 

 A medição deve ser realizada por um número limitado de medidas de desempenho que 

incluam tantas medidas financeiras como não financeiras. 
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Slack (2002) coloca que as medidas de desempenho global da manufatura são necessárias para que os 

gestores possam determinar o nível de desempenho atual e atuar para atingir o melhor resultado no 

futuro.  

Para que os gestores possam gerenciar com base em indicadores de desempenho, Liker e Meier (2007) 

colocam que ao realizar a avaliação do desempenho de uma área, processo ou sistema é necessário 

estruturar análise para solução de problemas utilizando uma metodologia formal e a abordagem 

correta, dependendo do tamanho da oportunidade.  

Nakajima (1989) propõe que ações de melhoria sejam desdobradas a partir da análise do indicador de 

OEE por meio de ferramentas de gestão da qualidade como o gráfico de Pareto e o diagrama de causa 

e efeito: o primeiro permite identificar os tipos de perdas que têm maior impacto no resultado do OEE 

e o segundo ajuda a organizar a investigação do real motivo da ocorrência dos mesmos facilitando sua 

identificação e eliminação. 

 Com intuito de análise e melhoria, Bamber et al. (2003) ressaltam a importância do envolvimento de 

grupos multifuncionais que detenham uma adequada combinação de conhecimentos e habilidades 

sobre todo o processo considerado, observando que a adoção do OEE promove o alinhamento de 

visões na investigação e isso possibilita à gerência delegar-lhes maior responsabilidade e autoridade 

para implementar as ações de melhoria.  

Neste trabalho o conceito de indicador de desempenho global da manufatura será aplicado para 

referir-se a um indicador capaz de medir o impacto da atuação de diversas áreas no resultado 

esperado. 

2.3. O.E.E. COMO INDICADOR DE DESEMPENHO 

Como já citado e segundo também Ljungberg (1998) a implementação do modelo TPM na gestão de 

sistemas de manufatura é baseada em três conceitos centrais: maximização da eficácia dos 

equipamentos, manutenção autônoma realizada por operadores e organização de pequenos grupos 

de melhoria. 

Neste contexto, o OEE tem sido amplamente utilizado como um indicador para medição do 

desempenho global do(s) equipamento(s) na manufatura que, ao estruturar a análise das perdas de 

utilização de sua capacidade, ajuda a direcionar os esforços de melhoria contínua dos pequenos 

grupos (JONSSON; LESHAMMAR, 1999) e a avaliar o progresso na implementação do TPM na 

organização (JEONG; PHILLIPS, 2001). 
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Como métrica de uso gerencial, o OEE tem sido adotado principalmente por indústrias que precisam 

assegurar elevado disponibilidade de seus equipamentos. O cálculo do OEE é realizado pela medição 

de três classes principais de perdas as quais são desdobradas em seis tipos básicos de perdas, 

conforme enumeradas a seguir e ilustradas na Figura 2. 

Figura 2 – Estrutura das maiores perdas de tempo consideradas pelo OEE 

 

O OEE pode ser entendido como uma relação entre o tempo em que houve agregação de valor ao 

produto e o tempo de carregamento do equipamento, ou seja, descontando-se as perdas de 

disponibilidade (A), perdas de desempenho (B) e perdas de qualidade (C). Desse modo o cálculo, leva 

em consideração as definições para Disponibilidade (D), Performance ou desempenho (P) e Qualidade 

(Q), mostrados na Figura 2, resultando em: OEE = Disponibilidade x Performance x Qualidade. 

A utilização do OEE tem sido relevante na avaliação do retorno de investimentos realizados no âmbito 

de programas de melhoria como os baseados no modelo TPM. 

Para Chand e Shirvani (2000), a efetividade de um sistema de manutenção bem como das práticas de 

gestão de equipamentos pode ser avaliada medindo-se a eficácia global dos equipamentos por meio 

do OEE. 

Segundo Kwon e Lee (2004), é possível contabilizar como o aumento do OEE resultante dos esforços 

de melhoria contínua para aumentar a disponibilidade de equipamentos reverte-se em redução do 

custo de manufatura e aumento incremental na margem de lucro. 
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3. METODOLOGIA 

 Esta pesquisa teve como base um estudo de caso realizado em uma empresa de embalagens de 

alumínio para bebidas, localizada no Polo Industrial de Manaus (PIM), onde visava à redução da 

quantidade de horas paradas da máquina gargalo onde objetivo principal foi o aumento do O.E.E. Para 

tal utilizou-se ferramentas do STP, dentre elas a manutenção produtiva total com toda sua 

abrangência dentro de um processo produtivo.  

Segundo Godoy (1995), é impossível compreender o comportamento humano sem a compreensão da 

estrutura dentro do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, sentidos e ações, com isso a 

escolha desta técnica foi baseada na necessidade da compreensão do gerenciamento de projeto 

dentro do contexto estrutural que estão inclusas. 

Para a realização deste trabalho foi utilizada uma abordagem exploratória, descritiva e bibliográfica, 

além de serem aplicados os métodos quantitativos, indicando o caminho a ser seguido. 

Os dados usados e as observações foram baseados em informações oriundas da empresa onde o 

trabalho foi realizado sendo traçados metas e objetivos. Para Gil (1991), tudo pode ser quantificável, 

o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o 

uso de recursos e de técnicas estatísticas.  

4. RESULTADO 

O objeto de estudo desta pesquisa foi uma máquina de conformação de tampa de alumínio para 

bebidas, onde conforma o primeiro estágio da tampa de alumínio, seguindo por outros dois estágios. 

Essa máquina foi chamada de equipamento piloto. 

O histórico das falhas do equipamento piloto é composto por uma planilha que resume todas as 

intervenções realizadas pela equipe de manutenção desde novembro de 2015 até março de 2016. 

Desta forma obtêm-se os registros de falha mais estratificados, específicos e que dizem respeito a 

pequenos conjuntos que influem em um grande equipamento.  

Segundo a lei ou princípio de Pareto não é necessário realizar uma análise completa e complexa de 

todos os dados para se obter um resultado satisfatório. Seguindo essa lei, foi realizado um estudo de 

frequência de ocorrências de paradas e organizado de forma acumulativa, como se pode observar na 

Figura 3. 

 



 

 

                                                                                                   144 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Figura 3 – Pareto com a quantidade de paradas 

 

Com base nesse princípio, focou-se nas 3 causas que geravam mais paradas, conforme Quadro 2. 

Foi estabelecido um grupo multifuncional composto por responsáveis de diversas áreas 

(representantes dos pilares Manutenção Planejada, Manutenção Autônoma, Melhoria Especifica e 

Educação e Treinamento). 

Quadro 2 – 3 maiores causas de parada 

 

Em uma primeira reunião definiu-se uma agenda de trabalho, uma rotina diária, semanal e mensal de 

encontro para que o indicador de acompanhamento pudesse trazer os resultados esperados. Essas 

reuniões aconteciam nos períodos determinados previamente em um espaço reservado para análise 

dos problemas. A Figura 4 mostra o espaço para estas reuniões. 
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Figura 4 – Reunião com equipe multifuncional 

 

A equipe utilizou ferramentas tradicionais para definição de prováveis causas e ações pertinentes, tais 

como Diagrama de Ishikawa (6 M – método, material, mão de obra, meio ambiente, máquina e meio 

de medição), Brainstorming e 5W2H. 

As Figuras 5 e 6 exemplificam o primeiro Brainstorming e o Diagrama de esforço x impacto (utilizado 

na definição de priorização) realizados pela equipe. 

Ponto relevante que impactou nas melhorias obtidas foi a implementação das fichas TPM, onde a ficha 

azul é de responsabilidade do pilar de Manutenção Autônoma corrigir a anomalia e a ficha vermelha 

é de responsabilidade do pilar de Manutenção Planejada a correção. 

As fichas podem ser abertas pelos membros de qualquer pilar. A compilação completa da quantidade 

de fichas abertas, fechadas e pendentes é feita pela equipe multifuncional, essa performance é 

discutida também na reunião periódica.  
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Figura 5 – Brainstorming 

 

Figura 6 – Diagrama esforço x impacto 
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De forma prática os ganhos obtidos através das ações da equipe foram bem significativos, em termos 

de aumento de capacidade produtiva originado pelo ganho de eficiência global. As Figuras 7 e 8 

ilustram esses ganhos.  

Figura 7 – Ganho de capacidade produtiva 

 

 

Figura 8 – Evolução de eficiência global (OEE) 
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5. CONCLUSÃO 

No cenário atual, independente do porte da organização a busca por vantagens ou alternativas 

competitivas é algo primordial e fundamental para garantir a sobrevivência da mesma, desse modo 

identificar as perdas ou oportunidades de melhoria no processo produtivo podem contribuir com essa 

busca. A prática tem mostrado que a aplicação dos conceitos e ferramentas do STP tem papel 

fundamental em todo esse contexto. 

Nessa pesquisa foram utilizadas as ferramentas da manufatura enxuta, com maior relevância para o 

TPM. Como resultado foi possível obter um aumento na produção de tampas para bebidas, na ordem 

de 10,5%, isso em função da redução de horas paradas e consequente aumento do OEE que 

representou 10,8%. 

Ponto relevante para a empresa como um todo, além da disseminação na utilização da filosofia da 

manufatura enxuta foi o comprometimento e motivação de todos os colaboradores envolvidos com o 

projeto, fortalecendo dessa forma a identidade da organização. 
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Capítulo 10 
 
 
PROPOSTAS PARA MINIMIZAR RISCOS 
OCUPACIONAIS OBSERVADOS EM 
DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE 
HOTÉIS DO RIO DE JANEIRO 
 
Elga Batista da Silva 
Sabrina Alves da Silva 
Thalita do Prado Barbosa 

 

Resumo: As atividades laborais envolvem riscos ocupacionais (RO) que podem apresentar origens 

diversas, e são definidos como circunstâncias ou elementos que causam danos à saúde do trabalhador 

(acidentes, doenças ou algum tipo de sofrimento), e até óbito. Nos serviços de alimentação situados 

em meios de hospedagem podem ser encontrados vários riscos com esse perfil. O objetivo desse 

trabalho foi elaborar propostas para minimizar ou sanar os riscos ocupacionais de origem química, 

física, biológica, ergonômica e de acidentes presentes em restaurantes e bares de meios de 

hospedagem. Foi adotada uma metodologia qualitativa, para verificar, através de um checklist, a quais 

riscos os trabalhadores estão expostos. Na etapa seguinte foi aplicado o diagrama de Ishikawa para 

avaliação de causas e efeitos desses riscos, bem como elaborar propostas de melhorias. Foi possível 

perceber que os riscos mais comuns pertenciam às categorias física, ergonômica e de acidente. 

Destacaram-se como RO circunstâncias como movimentos repetitivos durante a produção das 

refeições, e exposição ao calor excessivo liberado pelos equipamentos. É essencial que os gestores 

monitorem não apenas a ocorrência dos RO, mas que também desenvolvam estratégias para evitá-los 

ou minimizá-los, já que influenciam a produtividade no setor de Alimentos e Bebidas. 

Palavras-chave: Hotelaria; saúde ocupacional; serviços de alimentação  
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com os aspectos que correlacionam a saúde dos trabalhadores às condições nas quais 

os mesmos desempenham suas atividades laborais têm recebido cada vez mais atenção. No Brasil, 

existem números preocupantes sobre o panorama dos acidentes no trabalho, um dos riscos 

ocupacionais (RO) que mais acometem os trabalhadores no país. Informações do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e da Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2014), revelam que mais de 

83% dos trabalhadores brasileiros já sofreram pelo menos um tipo de acidente de trabalho. A 

existência desse percentual alarmante, mesmo com um arcabouço legislativo que orienta sobre as 

diversas maneiras de minimizar riscos ocupacionais, é um indicativo da necessidade de urgência nas 

ações envolvendo RO. 

Nos anos recentes, pesquisas sobre os fatores que afetam negativamente a saúde dos trabalhadores 

dos serviços de alimentação vem sendo realizadas. Como exemplos desses trabalhos, é possível 

mencionar pesquisas sobre distúrbios muscoesqueléticos (Laperriére, Messing, & Bourbonnais, 2016), 

infecções na pele por produtos químicos (Behroozy & Keegel, 2014) e acidentes por piso escorregadio 

(Aguiar, Valente, & Fonseca, 2010). 

Desse modo, assim como é relevante detectar e compreender os impactos acarretados pelos riscos 

ocupacionais nas diversas áreas de atuação, também é  importante realizar investigações acerca de 

RO que envolvem restaurantes e bares, a fim de propiciar a manutenção da saúde física e mental dos 

trabalhadores dessa área. Nesse contexto, é útil, tanto para o trabalhador quando para a organização, 

criar mecanismos e ações que minimizam riscos ocupacionais em departamento de Alimentos e 

Bebidas (A&B), frisando a pertinência deste conteúdo à gestão dos recursos humanos e à 

produtividade nesses espaços. 

Acredita-se, portanto, que para que as organizações ofereçam um ambiente que preza pela saúde e 

pela qualidade de vida do trabalhador, algumas estratégias devem ser utilizadas em favor do 

desempenho laboral e cognitivo do mesmo, como, por exemplo, a prevenção dos riscos ocupacionais. 

Esses riscos podem apresentar naturezas distintas, e variam de acordo com sua origem, seja esta 

química, física, biológica, ergonômica, comportamental e de acidentes; e são capazes de afetar de 

forma temporária ou definitiva as condições de saúde do trabalhador, podendo, portanto, impactar 

também as rotinas das organizações. Sabe-se que os colaboradores do departamento de A&B lidam 

com rotinas de trabalho intensas, que exigem, por exemplo, movimentos repetitivos tanto de 

membros inferiores quanto superiores, exigidos frequentemente nas inúmeras tarefas de preparação, 
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cocção, distribuição de refeições, limpeza e higienização dos alimentos, utensílios, equipamentos e 

área física. 

Nesse trabalho foram elaboradas propostas para minimizar ou sanar os riscos ocupacionais presentes 

em restaurantes e bares de meios de hospedagem localizados no Rio de Janeiro. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O SETOR DE FOOD SERVICE E A SAÚDE DO TRABALHADOR 

Conforme estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas – ABERC (2017), o 

setor de food service, que engloba bares e restaurantes diversos, conta com a mão de obra de 

aproximadamente 180 mil colaborados distribuídos pelos diversos tipos de serviços de alimentação, 

que incluem a área de hotelaria. O termo food service pode ser entendido como o mercado que 

envolve toda a cadeia de produção e distribuição de alimentos prontos para o consumo humano, bem 

como de insumos, equipamentos e serviços, estes voltados a atender aos estabelecimentos que 

preparam e fornecem as refeições efetuadas principalmente fora do lar. 

Um dos principais desafios na gestão dos estabelecimentos de food service são os riscos ocupacionais 

que afetam os trabalhadores desse segmento. Cabe ressaltar que esses riscos são de grande relevância 

para os colaboradores, pois o desgaste físico e mental que estes suportam quando expostos aos 

variados riscos ocupacionais inerentes a sua função acarretam prejuízos, sendo estes tanto de ordem 

pessoal quanto de ordem laboral. 

Um outro desafio se refere à questão do arranjo físico (layout) da área de produção de refeições, que, 

em muitas unidades, encontra-se inadequado ao desenvolvimento das atividades inerentes a esse 

setor produtivo. Kanyan, Ngana, & Voon (2016) comentaram que o arranjo físico da cozinha deve ser 

seguro, confortável e eficiente para contribuir com adequadas condições ergonômicas, o que é útil 

para reduzir não apenas os riscos de injúrias ao trabalhador, mas também erros diversos ao longo da 

produção. 

A possível presença de vários tipos de RO nos estabelecimentos de A&B, de acordo com a função 

exercida pelo colaborador, é uma realidade em serviços de restaurantes (Raulf, 2018; Laperriére et al., 

2016; Hsu et al., 2016; Ho, Donoghue & Bost, 2013). Desta forma, torna-se cabível a investigação de 

fatores que afetam de maneira positiva ao desempenho do colaborador, uma vez que a qualidade de 
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vida no trabalho é de suma importância para saúde do trabalhador e para os resultados 

organizacionais (Campos & Rueda, 2017). 

Sendo assim, nota-se a importância da realização de pesquisas com o intuito de alertar sobre os RO (e 

minimizar os efeitos destes) em atividades laborais em locais de produção de refeições, a fim de 

propiciar a manutenção da saúde física e mental do trabalhador, com vistas a atender aos requisitos 

determinados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que serão abordados adiante. 

RISCOS OCUPACIONAIS EM DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS (A&B) 

Com base nas referências consultadas, foi possível corroborar a fala de Campos & Rueda (2017), 

quando esses autores destacaram a grande importância da investigação de fatores sobre o 

desempenho do colaborador, uma vez que a qualidade de vida no trabalho é útil para a manutenção 

da saúde do trabalhador e para os resultados organizacionais. Assim como em outras áreas de atuação, 

as rotinas em serviços de alimentação apresentam especificidades, inclusive no que tange aos riscos 

ocupacionais. A seguir serão apresentados alguns exemplos de pesquisas que abordaram, 

especificamente, os RO e as atividades de produção de refeições (Quadro 1).  
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Quadro 1: Naturezas de riscos ocupacionais (RO) categorizados por tipos e os respectivos exemplos desses 

riscos encontrados em serviços de alimentação (food service). 

Tipos de RO Exemplo de RO Fontes 

Riscos Químicos 

 Infecções na pelo por uso de produtos 
químicos usados em operações de 
preparação e higienização de insumos; 

 Exposição aos hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos provenientes de 
exaustores presentes em resraurantes; 

 Inalação acidental de acrilamida dispersa 
no vapor do óleo de fritura de batatas; 

 Inalação de particulas carcinogênicas 
provenientes do carvão usado em 
churrasqueiras; 

 Contato das mãos com alérgenos 
presentes em alimentos, oque pode 
causar eczema; 

 Inalação e/ou ingestão de rsíduos de 
farinha de trigo compotencial alégerno 
(em especial durante a  produção de 
produtos de panificação e biscoitaria). 

Behroozy & Keegel (2014) 
Chen, Wang, Hsieh, Yang, & Lee 

(2012) 
Hsu et al. (2016) 

Taner, Pekey & Pekey (2012) 
Minami 

Fukutomi, 
Seklya, 

Akasawa 
& Taniguchi (2018 

Raulf (2018 

Riscos Físicos  Exposição ao calor excessivo (apontado 
como fator de destaque do funcionário) 
em operações de cocção; 

 Exposição aos ruidos acarretados pelos 
equipamentos usados na procução de 
refeições. 

Jahangiri et al. (2016) 
 

Aguiar Valente & Fonseca (2010) 

Riscos Biológicos  Exposição à contaminação por bacterias 
como o Staphylococcus aureus presente 
em carne crua. 

Ho, Donoghue, & Rost (2013) 

Riscos Ergonômicos  Distúbios musciesqueléticos como fores 
nas costas e ombros 

Laperriére et Al. (2016) 

 

Com relação aos riscos ergonômicos, Laperriére et al. (2016), ao falar sobre os distúrbios 

muscoesqueléticos que acometeram colaboradores de um restaurante no Canadá, destacaram a 

questão da dupla jornada de trabalho de parte desses trabalhadores, sobretudo daquelas do gênero 

feminino. Além de executarem as tarefas inerentes ao seu trabalho remunerado, geralmente essas 

pessoas também necessitam realizar muitas atividades em âmbito doméstico, incluindo as de 

organização do lar e aos cuidados com crianças e/ou outros parentes que demandam cuidados 

específicos. As funcionárias foram, segundo os autores supracitados, aquelas que apresentaram as 

maiores queixas em relação às dores nos membros superiores. 

Uma pesquisa conduzida por Behroozy & Keegel (2014) investigou a questão de riscos ocupacionais 

voltados às infecções na pele, isto é, dermatites resultantes da imersão das mãos em água e produtos 

químicos em período maior que duas horas durante sua jornada de trabalho. Esta pesquisa é 
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especialmente importante, pois algumas práticas rotineiras em restaurantes, como o ato de higienizar 

utensílios, equipamentos e alimentos envolve o uso constante da água e de produtos químicos. 

Um estudo desenvolvido por Chen et al. (2012) correlacionou a exposição de colaboradores de 

restaurantes aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos encontrados no vapor liberado por certos 

alimentos (grelhados e fritos) no momento de produção das refeições. Os autores comentaram que 

essa situação representa um quadro de risco ocupacional de ordem química, muitas vezes 

negligenciado por gestores e manipuladores de alimentos. Segundo Bettin & Franco (2005) essas 

substâncias são consideradas como carcinogênicas, isto é, podem contribuir, potencialmente, para o 

desenvolvimento de vários tipos de câncer. 

Outra substância que pode estar associada à inalação acidental, configurando um outro caso de risco 

químico, é a acrilamida. De acordo com Hsu et al. (2016), essa substância é formada durante o preparo 

de alimentos ricos em carboidratos, como é o caso das batatas, em especial as fritas (que são 

preparadas em temperaturas acima de 190•C). Adicionalmente, os autores citados também 

enaltecem a questão do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) para reduzir os impactos 

de outros riscos ocupacionais presentes em cozinhas profissionais, como, por exemplo, luvas térmicas. 

Entretanto, ao falar deste tipo de proteção individual é salientada a possibilidade de efeitos 

indesejados como irritações na pele, estas também causadas pelo uso frequente de EPI em locais com 

altas temperaturas ambientais. 

De forma semelhante, um trabalho de Raulf (2018) comentou sobre os riscos relativos à inalação e/ou 

ingestão de resíduos de farinha de trigo como um potencial alérgeno. Essa farinha contém glúten, uma 

proteína associada a muitos casos de alergias e intolerâncias alimentares em indivíduos sensíveis à 

mesma, e que pode atuar como um alérgeno especialmente durante a produção em panificação e 

biscoitaria. Essa autora destacou que os padeiros são, geralmente, aqueles com maior exposição a 

esse risco ocupacional de natureza química. 

Ainda sobre riscos químicos, outras pesquisas recentes também têm destacado os impactos do 

contato de manipuladores de alimentos com substâncias com potencial alergênico durante a 

produção de refeições, conforme trabalho publicado por Minami, Fukutomi, Seklya, Akasawa, & 

Taniguchi, (2018), que dissertaram a respeito de colaboradores de panificação que apresentaram 

alergias provocadas pela inalação ou ingestão constante de resíduos de farinha de trigo ao manipular 

esta matéria-prima. 
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Com em quaisquer outras atividades produtivas, o uso de EPI é fundamental em departamentos de 

A&B, e deve estar de acordo com a atividade laboral exercida. Como exemplos de EPI usados em 

unidades produtoras de refeições, citam-se a luva de aço para o pré-preparo de carnes, frutas e 

hortaliças, a luva térmica para manusear frituras e utensílios que saíram do forno após sofrer 

tratamento térmico, os óculos de segurança para manipular produtos químicos, a bota de PVC 

(policloreto de polivinila) para a higienizar a cozinha, os agasalhos e as luvas para adentrar nas câmaras 

frigoríficas. 

Ainda com relação aos riscos de inalação de substâncias prejudiciais à saúde, Taner, Pekey, & Pekey 

(2012) discorreram acerca dos riscos aos quais os colaboradores de churrascarias podem estar 

expostos, através de um estudo das substâncias carcinogênicas (como arsênio e cromo) encontrados 

nas partículas de carvão mineral, usado em churrascarias da Turquia. Nesse caso, a questão 

toxicológica atrelada ao risco permite classificá-lo como um RO de natureza química. 

Chang et al. (2008) alertaram sobre os riscos de acidentes em função de pisos escorregadios em 

cozinhas profissionais, um problema encontrado em todos os dez restaurantes avaliados em uma 

pesquisa realizada por esses autores, todos localizados nos Estados Unidos da América (EUA). A partir 

dessa pesquisa, foi possível apontar o piso escorregadio como o principal fator de indução desse tipo 

de acidente no trabalho, como uma consequência da presença de água comumente encontrada nas 

áreas onde há pias e substâncias oleaginosas usadas em frituras; sendo estes os principais fatores 

correlacionados às quedas em setores de produção de refeições. 

Também sobre os riscos de acidentes, ressalta-se que alguns desses poderiam ser evitados em função 

da adequação da área física, como, por exemplo, no que tange à iluminação. Um espaço bem 

iluminado é importante para reduzir o risco de acidentes como os cortes ocorridos em função de uma 

visualização deficiente durante as operações de pré-preparo dos alimentos. 

Sobre exigências legais acerca da conformidade da iluminação na área de produção de refeições, cabe 

citar um artigo que consta em uma norma do Ministério da Saúde. Assim sendo, além das Normas 

Regulamentadoras do MTE, a própria legislação sanitária também contempla orientações acerca das 

adequadas condições de trabalho para manipuladores de alimentos, bem como cuidados com a saúde 

desses. Nesse sentido, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n°216 (Brasil, 2004), menciona que 

devem haver condições de segurança para os manipuladores de alimentos. Como exemplos de 

informações sobre os aspectos relacionados aos RO nessa Resolução RDC cita-se o item 4.1.8, que 

comenta que “a iluminação da área de preparação dos alimentos deve ser apropriadas e estar 
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protegida de explosões e quedas acidentais”. É possível citar também, como item obrigatório 

determinado por essa mesma lei, a realização de exames de saúde periódicos para todos os 

manipuladores de alimentos. 

Algumas pesquisas também têm correlacionado os riscos ocupacionais de ordem biológica à 

manipulação dos alimentos, em especial durante o pré-preparo, a etapa na qual os alimentos crus são 

submetidos a operações diversas como descascar e subdividir. Como exemplo dessa afirmativa, cita-

se uma pesquisa realizada por Ho et al. (2013), que abordou a exposição de manipuladores às bactérias 

do tipo Staphylococcus aureus presentes na carne crua, o que tornou esses colaboradores mais 

suscetíveis ao desenvolvimento de infecções pela contaminação esse microrganismo. Essa 

possibilidade é justificada em função da possível inalação do mesmo e do contato do S. aureus com a 

pele do colaborador durante a manipulação desse tipo de produto alimentício. 

Cabe destacar que alguns riscos ocupacionais são inerentes à determinadas atividades laborais, como 

no caso de eventos decorrentes de negligência durante a execução de ações específicas durante o 

preparo dos alimentos, que podem acarretar cortes e queimaduras. Por outro lado, a atuação dos 

gestores nos departamentos de A&B pode ser determinante para minimizar os impactos dos RO. 

Como exemplos dessas estratégias destacam-se ações como: o treinamento periódico dos 

colaboradores (para alertar quanto aos riscos de suas atividades laborais), a conscientização dos 

funcionários acerca da relevância do uso dos EPI, a orientação quanto à necessidade de manter a 

atenção total ao realizar ações que envolvem maiores riscos de acidentes (manipulação de utensílios 

cortantes), a elaboração de instruções normativas quanto ao uso de equipamentos como moedores 

de carne e fatiadores, o treinamento quanto aos cuidados durante a utilização de produtos que 

liberam vapores tóxicos (como os sanitizantes e desengordurantes). 

METODOLOGIA 

O trabalho consistiu em uma pesquisa de campo realizada em Departamentos de Alimentos e Bebidas 

em hotéis localizados na cidade do Rio de Janeiro. 

PESQUISA DE CAMPO: LISTA DE VERIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

Para a realização da etapa de pesquisa de campo, caracterizada como um estudo multicasos, foi 

inicialmente realizada uma caracterização de três hotéis que se distinguiam de acordo com a categoria 

e tipologia. Segundo Triviños (1990, p.136), “sem necessidade de perseguir objetivos de natureza 
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comparativa, o pesquisador pode ter a possibilidade de estudar dois ou mais sujeitos, organizações 

etc. Trata-se, então, de estudos multicasos”. O primeiro hotel pertencia à categoria três estrelas e de 

médio porte, o segundo de categoria cinco estrelas e de grande porte e por último um hotel de 

categoria quatro estrelas e porte médio. Com relação a tipologia dos hotéis, dois eram voltados ao 

público de negócios e outro ao público de lazer. 

Os meios de hospedagem (identificados no presente trabalho como A, B e C) foram estudados entre 

os meses de janeiro a abril de 2018). Para analisar as rotinas dos departamentos de Alimentos e 

Bebidas (A&B) em termos de ocorrência de riscos ocupacionais, foi aplicada uma metodologia 

qualitativa, com uso de um checklist que foi elaborado segundo metodologia adaptada de Jeong 

(2013). Essa lista de verificação (Quadro 1) focou a avaliação dos riscos ocupacionais químicos, físicos, 

biológicos, ergonômicos e de acidentes, abstendo-se da investigação acerca dos riscos 

comportamentais. A exclusão desses RO dessa etapa de pesquisa ocorreu em função da dificuldade 

de obtenção de dados fidedignos acerca desse tipo de situação, que envolve circunstâncias de assédio 

moral e/ou sexual. 

Quadro 2: Lista de verificação (checklist) de riscos ocupacionais em departamentos de Alimentos e Bebidas 

em meios de hospedagem. 

Responsabilidade pelo departamento: 

N° de funcionários do departamento: 

Data:                                Turno: 

Tipo de Risco Avaliação Observações 

Riscos de acidentes Sim Não Observações 

Há ligações elétricas improvisadas?    
Há empilhamento inadequado?    
Há passagens obstruídas?    
Há iluminação inadequada?    
o piso é escorregadio?    
O piso é irregular?    
Há utensílios quebrados?    
Há material armazenado com risco de 
queda? 

   

Há chance de corte na manipulação de 
algum equipamento ou utensilio? 

   

Há algum equipamento com prazo de 
manutenção vencido? 
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Existe (em) extintor (res) de incêndio 
no local, dentro da data de validade? 

   

A luva de aço é usada no corte de 
carnes? 

   

Todos os funcionários usam EPI 
compatíveis com suas atividades? 

   

Há uso de equipamento de utensilio 
improprio para a atividade? 

   

Riscos Ergonômicos Sim Não Observações 

As condições de trabalho foram 
avaliadas através de analise 
ergonômica do trabalho? 

   

Há transporte manual de peso?    
Existem posturas inadequadas?    
Há controle rígido de produção?    
Mesas e bancadas possibilitam a 
adequada postura do trabalhador? 

   

Os funcionários permanecem por mais 
de uma hora de pé? 

   

Existem assentos disponíveis para o 
descanso durante pausas? 

   

Há chance de preensão dos dedos na 
manipulação de algum equipamento? 

   

Os funcionários realizam movimentos 
repetitivos por mais de uma hora? 

   

As facas encontram-se amoladas?    
Há elevação de membros superiores 
acima de 90° graus em alguma 
atividade? 

   

A organização do trabalho é feita por 
uns turnos fixos? 

   

Riscos Físicos Sim Não Observações 

Há ruídos constantes no local?    
Há temperaturas elevadas no 
ambiente? 

   

Há exposição de calor constante?    
O ambiente é úmido?    

Risco Químicos Sim Não Observações 

Há presença de vapores químicos 
constantes? 

   

Há manipilação de produtos químicos?    
Há presença de gases?    
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Há exposição a produtos tóxicos?    
Risco Biológicos Sim Não Observações 

Há manipulação de resíduos orgânicos 
no local? 

   

Há presença de insetos?    
Há presença de roedores?    

 
Adicionalmente, também foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelos departamentos 

pesquisados, com vistas a compreender melhor as rotinas dos mesmos (Quadro 2): 

Quadro 2: Questionário aplicado aos responsáveis pelos departamentos de Alimentos e Bebidas em meios de 

hospedagem para caracterização das rotinas desses estabelecimentos. 

Os funcionários realizam treinamentos, diálogos de segurança ou atividades semelhantes, abordando possíveis riscos 

ocupacionais? 

Existe registro sobre taxas de absenteísmo decorrentes de acidentes ou outros efeitos de riscos ocupacionais? 

Existe treinamento sobre a correta manipulação de produtos sanitizantes e de limpeza do ambiente para os 

colaboradores do departamento de A&B? 

O hotel possui CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 

Existe no Departamento de Alimentos e bebidas algum programa de manutenção periódica de equipamento? 

O hotel possui quantos funcionários no Departamento de Alimentos e Bebidas (A&B)? 

Existem placas de alertas de segurança para lembrar aos colaboradores os riscos existentes? 

O hotel possui quantos funcionários de departamento de Alimentos e Bebidas 

Como são estabelecidas as escalas de trabalho e intervalos dos funcionários? 

O gestor ou o hotel já realizou alguma abordagem que tivesse como objetivo central a prevenção de riscos 

ocupacionais? Considerados? 

Como é a adesão dos funcionários do departamento de A&B com relação ao uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI)? 

Qual é a frequência da realização de exames periódico? 

Existe registro de acidentes de trabalho no Departamento de A&B envolvendo queimaduras, cortes, lesões, escoriações 

e quedas?  

Se existe esse registro, qual (is) é (são) o (s) mais comum (uns)? 
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APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Após a realização da pesquisa de campo, foi utilizado o diagrama de Ishikawa (também conhecido 

como diagrama 6M), uma ferramenta de gestão da qualidade que permite analisar a causa e raiz de 

irregularidades. O objetivo de aplicar esse diagrama, também denominado como espinha de peixe em 

função da forma gráfica usada para representá-lo, foi propor medidas para minimizar os riscos 

ocupacionais encontrados nos departamentos de A&B dos hotéis estudados durante a etapa da 

pesquisa de campo. 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS DURANTE A PESQUISA DE CAMPO 

Essas análises foram realizadas a partir das informações coletadas através da lista de verificação sobre 

as atividades desempenhadas pelos colaboradores, e dos dados sobre as instalações físicas dos 

departamentos de A&B estudados, seguindo a metodologia descrita por Simanová & Gejdoš (2015) 

para aplicar o diagrama de Ishikawa. Para utilizar o diagrama em questão, foram selecionados os riscos 

ocupacionais mais prevalentes nas unidades pesquisadas. Após essa etapa, foram elaborados os 

conteúdos referentes às seis categorias de fatores propostos pelo 6M: mão de obra, métodos, 

materiais, máquinas, meio ambiente e medidas. 

ANÁLISE DE CAUSA E EFEITO DOS RISCOS OCUPACIONAIS MAIS PREVALENTES 

Na etapa final do trabalho foram montadas as ilustrações com espinhas de peixe, nas quais a cabeça 

simbolizava o RO a ser estudado e as espinhas representavam as possíveis causas para a ocorrência 

do mesmo, considerando as possíveis influências de fatores diversos presentes na realidade da 

produção de refeições como a mão de obra, o método, os materiais, o meio ambiente e as máquinas. 

Na fase final dessa construção, foram também elaboradas possíveis medidas para minimizar os riscos 

ocupacionais mais prevalentes nos departamentos de A&B avaliados. 

RESULTADOS 

RESULTADOS REFERENTES À APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AOS GESTORES DE A&B 

Foi possível perceber que nos três meios de hospedagem pesquisados as escalas de trabalho eram 

organizadas com seis dias de trabalho e um dia de folga. Sobre à adesão dos colaboradores ao uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), todos os gestores frisaram, durante as entrevistas, a 

importância da fiscalização e monitoramento do uso desses EPI pela equipe para garantir o uso. EPI é 
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todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, atribuído à proteção de 

riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (Brasil, 1978a). 

Outro aspecto importante para a saúde dos colaboradores é a realização de exames periódicos, uma 

atividade obrigatória segundo a Norma Regulamentadora 7 (NR-7), do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) que estabelece o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

(Brasil, 1978b). De acordo com os gestores, os exames periódicos (como avaliação clínica e exames 

complementares) nos hotéis A, B e C são realizados anualmente. Esses exames são importantes para 

identificar problemas de saúde entre os colaboradores, além de propiciar o tratamento de quaisquer 

anormalidades que porventura sejam identificadas e que, por conseguinte, poderiam prejudicar as 

rotinas de trabalho. 

Cada meio de hospedagem apresentou uma metodologia diferente para o registro e o 

acompanhamento dos índices de queimaduras, cortes e outros acidentes comuns à rotina da produção 

de refeições, exceto o hotel A, visto que esse estabelecimento não possui nenhum tipo de ferramenta 

para o controle ou registro desses acidentes. Com relação aos demais meios de hospedagem, esse 

registro era realizado junto ao setor de Recursos Humanos - RH (no caso do hotel B), ou através da 

abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (conforme relatado no hotel C). Dentre os 

acidentes mais comuns, encontravam-se os cortes e as queimaduras. Cabe destacar que somente o 

hotel C possuía o controle de taxas de absenteísmo por efeito dos acidentes correlatos a esses riscos. 

Em um estudo realizado por Aguiar, Valente, & Fonseca (2010) foi discutida a significativa taxa de 

18,6% relativa ao índice de acidentes de trabalho por cortes entre indivíduos que trabalham em 

unidades produtoras de refeições. Cabe ressaltar que, além dos riscos de cortes, grande parte dos 

trabalhadores de cozinhas industriais também estão vulneráveis ao risco de acidentes por 

queimaduras, em função das operações de cocção típicas da produção de refeições, envolvendo 

equipamentos como fornos elétricos, convencionais e combinados, fogões, banhos-maria, fritadeiras 

e chapas. 

A respeito da realização de treinamentos que explicitassem questões sobre segurança e riscos 

ocupacionais, somente o hotel A declarou não oferecer treinamentos específicos sobre esta 

abordagem. Por outro lado, todos os hotéis ofereciam treinamentos para a correta manipulação de 

produtos sanitizantes e de limpeza, em função do risco que esses produtos podem oferecer à saúde 

do manipulador quando utilizados de forma inadequada; além de acarretar riscos de contaminação 

das refeições. Behroozy & Keegel (2014), em um estudo pregresso realizado em serviços de 
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alimentação, apontaram a ocorrência de riscos ocupacionais decorrentes da manipulação indevida de 

substâncias químicas. Destaca-se, portanto, a importância do treinamento como um processo 

educacional capaz de gerar benefícios como o crescimento e as transformações de comportamento, 

e, quando bem elaborado, contribuir para a sobrevivência da organização (Laberge, MacEachen & 

Calvet, 2014). 

Apenas o hotel C possuía uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), estabelecida pela 

Norma Regulamentadora 5 (NR-5), do MTE, que objetiva a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, a fim de preservar a vida e promover a saúde do trabalhador (BRASIL, 1978c). 

Tanto no hotel A quanto no hotel C os gestores utilizavam placas específicas para alertar os 

colaboradores acerca dos riscos existentes no espaço. Como exemplos desses riscos citam-se o perigo 

ao manipular produtos químicos e a presença de equipamentos com temperatura elevada. Além 

desses fatores, também eram usadas placas para destacar o uso obrigatório de EPI. Já no hotel B esses 

tipos de placas praticamente não eram utilizados, pois, segundo o gestor da referida unidade, as 

mesmas “geram poluição ao ambiente”. 

Quanto as informações relativas à aquisição dos equipamentos e utensílios, considerando a relação 

desses com certos riscos ocupacionais, apenas o gestor do hotel C apontou este aspecto como um 

fator considerado relevante no ato da compra. A adequação dos equipamentos e utensílios, no sentido 

de evitar riscos ergonômicos, é um aspecto que merece atenção por parte dos gestores dos 

departamentos de A&B, pois o uso contínuo de insumos que propiciam maiores problemas 

ergonômicos pode afetar a saúde do trabalhador, bem como interferir negativamente na sua 

produtividade. 

Por outro lado, no que tange à manutenção dos equipamentos presentes nos departamentos de A&B, 

todos os hotéis declararam fazer regularmente a manutenção dos equipamentos (semanal, semestral 

ou anual). Kanyan, Ngana & Voon (2016) comentaram que a realização da manutenção preventiva 

(regular) é fundamental para detectar defeitos que podem ocasionar transtornos ao departamento de 

A&B, como a interrupção da produção de refeições em decorrência da pane técnica de um 

equipamento que esteja sendo utilizado durante a mesma. 

ANÁLISE REFERENTE À APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
De acordo com a classificação dos riscos ocupacionais nas categorias química, física, biológica, 

ergonômica e de acidentes, foi possível identificar os riscos de maior prevalência nos departamentos 
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de A&B dos três meios de hospedagem estudados na presente pesquisa, sendo eles: riscos acidentais, 

ergonômicos e físicos. Dentre as causas encontradas nos departamentos de A&B nesses hotéis para 

essas ocorrências destacaram-se as circunstâncias apresentadas no Quadro 3: 

Quadro 3: Tipos de risco ocupacionais mais prevalentes em três hotéis do Rio de Janeiro, e exemplos de 

circunstâncias envolvidas nesses riscos. 

Tipos de riscos ocupacionais Circunstâncias envolvidas no risco 
  

  Equipamentos defeituosos na área de 
Riscos de acidentes produção de refeições; 

  Chances de corte durante a manipulação 
 de algum equipamento ou utensílio. 
  
  Transporte manual de carga (matérias- 

Riscos ergonômicos primas usadas na produção e no serviço das 
 refeições); 
  Funcionários permanecendo por mais de 
 uma hora de pé. 
  
  Ruídos constantes durante a produção de 

Riscos físicos refeições e a lavagem de utensílios; 

  Temperaturas elevadas na área de cocção. 
 
Com base nas informações apresentadas no Quadro 3, relativas à identificação dos RO mais 

prevalentes, foram criados os diagramas de Ishikawa apresentados nas figuras 1 a 6: 

Figura 1: Diagrama de Ishikawa referente ao estudo de causas e efeitos da presença de equipamentos 

defeituosos em departamentos de Alimentos e Bebidas (A&B). 
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Figura 2: Diagrama de Ishikawa referente ao estudo de causas e efeitos da presença de equipamentos ou 

insumos cortantes em departamentos de Alimentos e Bebidas (A&B). 

 

 

 

 

 
 
 

 

POP: Procedimento Operacional Padronizado 

EPI: Equipamento de Proteção Individual 

Na figura 1, um ponto relevante a ser destacado é a responsabilidade que o hotel desempenha com a 

manutenção dos seus equipamentos, uma vez que a conscientização dos colaboradores sobre o 

correto uso dos equipamentos não seria o suficiente para assim mantê-los em pleno funcionamento, 

considerando o desgaste esperado para esse tipo de insumo em função do tempo de uso. 

Na figura 2, destacam-se a possibilidade de ocorrência dos acidentes por queimaduras e insumos 

cortantes. Nesse caso, acredita-se que situações como essas poderiam ser minimizadas através do uso 

de EPI, elaboração de procedimentos operacionais padrão sobre o correto manuseio desses insumos 

e também a supervisão das atividades laborais com vistas a detectar possíveis situações que possam 

acarretar acidentes. 

Entre os riscos ocupacionais, destacam-se aqueles relacionados à ocorrência de acidentes diversos. O 

artigo 19 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 (Brasil, 1991), informa que “acidente do trabalho é o 

que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou permanente”. 

Consequentemente, um acidente pode causar o afastamento, a perda ou a redução da capacidade 

para o trabalho, e até mesmo a morte do trabalhador. 



 

 

                                                                                                   167 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Figura 3: Diagrama de Ishikawa referente ao estudo de causas e efeitos do transporte manual de carga em 
departamentos de Alimentos e Bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP: Procedimento Operacional Padronizado 

EPI: Equipamento de Proteção Individual 

A figura 3 representa a avaliação referente ao transporte manual de carga nos departamentos de A&B 

estudados. Foi possível constatar que essa atividade era comum na rotina dos trabalhadores 

responsáveis pela higienização de insumos, e principalmente pelo recebimento de mercadorias. Desta 

maneira, foi sugerida uma variação dos horários de entrega dos insumos e também o fracionamento 

de pedidos de compra como possíveis soluções para este problema. 

Figura 4: Diagrama de Ishikawa referente ao estudo de causas e efeitos da permanência dos funcionários por 
mais de uma hora em pé em departamentos de Alimentos e Bebidas (A&B). 
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EPI: Equipamento de Proteção Individual 

Com relação à figura 4, acerca da permanência dos funcionários por mais de uma hora em pé, ressalta-

se que não foram encontrados assentos nos departamentos de A&B em nenhum dos hotéis 

pesquisados, para que os colaboradores fizessem pequenas pausas durante a sua jornada de trabalho. 

Nesse contexto, cabe citar os conceitos determinados pela NR-17, do MTE, que aborda questões da 

ergonomia em ambientes de trabalho. Essa norma recomenda que, para ambientes nos quais as 

rotinas de trabalho são realizadas em pé, sejam colocados assentos para o descanso em 

locais que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas (Brasil, 

1978d). No entanto, não há definição exata para essas pausas na legislação brasileira 

vigente, o que dificulta uma possível cobrança desses períodos de descanso. 
 
Especificamente no caso dessa situação apresentada na figura 4, não foi incluído na espinha de peixe 

um item referente às máquinas, pois esse efeito (permanência dos funcionários por mais de uma hora 

em pé) não apresenta qualquer relação com máquinas. 

Figura 5: Diagrama de Ishikawa referente ao estudo de causas e efeitos de ruídos constantes durante a 

produção de refeições em departamentos de Alimentos e Bebidas (A&B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP: Procedimento Operacional Padronizado 

EPI: Equipamento de Proteção Individual 
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A figura 5 apresenta a análise de um risco físico encontrado nos departamentos avaliados, ou seja, os 

ruídos constantes verificados principalmente em áreas de preparo das refeições e lavagem de 

utensílios. Acredita-se que essa questão pode ser amenizada pelo uso de EPI, especificamente 

protetores auriculares. Por outro lado, essa medida pode ter baixa adesão por parte dos 

colaboradores, pois os protetores dificultam a comunicação entre os funcionários. 

Em todos os meios de hospedagem pesquisados esse tipo de proteção era disponibilizado, 

porém, por se tratar de um ambiente de produção intensa, somente o uso desses EPI ainda 

não seria suficiente para minimizar os possíveis impactos desses ruídos na saúde do 

trabalhador. Desse modo, como proposta de melhoria, foi sugerido o isolamento acústico da 

área de produção e também a realização da manutenção periódica dos equipamentos, a fim 

de evitar barulhos excessivos resultantes de algum defeito. Entretanto, esse tipo de mudança, 

por se tratar de uma alteração de área física, demanda maiores esforços por parte da gestão, 

visto que envolve não apenas mudanças em rotinas, mas também custos e, talvez, alterações 

de layout. 

Figura 6: Diagrama de Ishikawa referente ao estudo de causas e efeitos de temperaturas ambientais elevadas 

no complexo cozinha em departamentos de Alimentos e Bebidas (A&B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP: Procedimento Operacional Padronizado 

Conforme demonstrado na figura 6, foi analisada a questão das temperaturas ambientais elevadas no 

complexo cozinha, devido ao uso rotineiro de equipamentos como fornos, chapas, banho-maria, fogão 
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e fritadeira, estes inerentes à produção de refeições. Observou-se que dois entre os três hotéis 

analisados não possuíam climatização com equipamentos de ar condicionado no complexo cozinha. 

No entanto, todos possuíam sistema de exaustão para proporcionar o equilíbrio da temperatura 

dentro do referido espaço. Como medida de ação propôs-se o uso planejado dos equipamentos que 

elevam a temperatura ambiental em horários alternados, além de zelar pela calibração regular desses 

equipamentos, com o intuito de promover a adequada circulação de ar no complexo cozinha. 

A preocupação com o conforto térmico dos trabalhadores também é um fator relevante para o gestor, 

visto que esse fator pode causar prejuízos aos colaboradores e à produtividade. Nerbass, Pecoits-Filho, 

Clark, Sontrop & Moist (2017) comentaram que muitos trabalhadores não são apenas expostos às altas 

temperaturas, pois, em geral, em ambientes de trabalho com essa característica geralmente também 

estão atrelados a características como atividade física intensa e práticas de trabalho que não permitem 

intervalos regulares de hidratação. A existência desses fatores adicionais torna ainda mais relevante o 

desenvolvimento de estratégias de avaliação dos RO. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível concluir que os riscos ocupacionais mais frequentes encontrados nos departamentos de 

A&B dos hotéis avaliados concentravam-se nas categorias de riscos físicos, ergonômicos e de 

acidentes. Esses riscos eram decorrentes de equipamentos defeituosos, das chances de corte na 

manipulação de algum insumo, do transporte manual de carga, do permanecer dos funcionários por 

mais de uma hora em pé, dos ruídos constantes da produção de refeições e lavagem de utensílios, 

além das temperaturas elevadas na área de cocção. 

Com base nessas informações, foram sugeridas medidas para que esses riscos fossem minimizados e 

assim auxiliassem na promoção de garantia da saúde e segurança dos colaboradores. Essas medidas 

foram pensadas com o intuito de proporcionar mais qualidade de vida no trabalho aos colaboradores 

dos departamentos de A&B estudados. 

Observou-se que o diagrama de Ishikawa pode ser considerado uma ferramenta útil de gestão, devido 

à perspectiva de análise acerca das causas e efeitos de um problema. Acredita-se que ofertar um 

ambiente laboral adaptado aos reais necessidades do trabalhador podem contribuir com seu bem-

estar, e assim favorecer os resultados organizacionais dos departamentos de Alimentos e Bebidas em 

meios de hospedagem. 

É essencial que os gestores monitorem não apenas a ocorrência dos riscos ocupacionais, mas que 

também desenvolvam estratégias para evitar ou minimizar os impactos desses RO para a saúde do 

trabalhador, visto que esses aspectos influenciam diretamente a qualidade de vida dos colaboradores 

desse setor laboral. 
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Capítulo 11 
 
 
 
SUBJETIVIDADES NO COTIDIANO DE TRABALHO: 
REFLEXÕES A PARTIR DA ERGOLOGIA 
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Eduarda Cricco Miranda Barcelos Gripp 
Ana Carolina Júlio da Silva Andrade 

 

Resumo: O presente artigo busca responder a seguinte questão: de que forma o olhar da ergologia 

pode contribuir para a compreensão do trabalho nas organizações a partir das interações dos 

indivíduos e suas subjetividades? Para a construção dessa resposta, desenvolve-se este ensaio teórico, 

que tem como tema central os assuntos: ergologia, subjetividade nas organizações, uso de si e clínicas 

de trabalho, articulados a fim de levantar algumas questões a respeito do trabalho como possível 

gerador de prazer e sofrimento ao trabalhador. Primeiramente buscou-se conceituar cada um dos 

temas para melhor compreensão de seus significados e entrecruzamentos. Foram trazidas referências 

de autores que discutem os referidos temas, com ênfase nas ideias de Yves Schwartz, consideradas 

centrais para o desenvolvimento teórico nesse campo científico. Como resultado desse ensaio, 

propõe-se a ergologia como lente poderosa a fim de compreender o trabalhador, a partir do 

entendimento do uso de si por si e pelos outros.  

 

Palavras-chaves: clínicas de trabalho, ergologia, subjetividades, uso de si.  
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho, categoria central nas sociedades ditas industriais e pós-industriais, é dimensão essencial 

para compreensão do mundo contemporâneo, cuja análise passa por uma abordagem 

necessariamente multidisciplinar (MÉDA, 2010). Muitos autores se debruçam sobre o tema na busca 

de compreender melhor este que pode ser considerado um fato social total, gerando diferentes 

posicionamentos acerca do fenômeno (ALBORNOZ, 1986).  

 A urgência em se estudar mais sobre a relação do trabalho com o trabalhador tem sua origem a partir 

da ampla aplicação dos princípios tayloristas, criados com o objetivo de racionalizar o trabalho. A partir 

do desenvolvimento industrial e a percepção da existência de uma divisão entre concepção e execução 

do trabalho, em consequência de prolongadas jornadas de trabalho com ritmo acelerado de produção, 

viu-se a necessidade de desenvolver estudos que buscassem analisar o sofrimento do trabalhador a 

partir de sua situação de trabalho (MENDES, 1995). Dejours (1987) destaca a organização do trabalho 

como responsável por muitos impactos psíquicos no homem, uma vez que esta, a partir do sofrimento 

dos trabalhadores, produz dois efeitos negativos: a insatisfação e a ansiedade ou medo. Ainda segundo 

o autor, o homem, por conta de sua incessante busca por algo que lhe traga satisfação, terá sofrimento 

em decorrência daquilo que lhe causa insatisfação.   

Zarifian (2001) também busca nas raízes do taylorismo a justificativa para o fato da comunicação entre 

os trabalhadores e as gerências nas empresas ser uma difícil questão. O autor que chamou de herança 

presente na organização industrial, resquícios do pensamento inicialmente trazido por Adam Smith, 

que o ato de comunicar, por não produzir nada, ser uma perda de tempo, um elemento de degradação 

da produtividade do trabalho. Nesse sentido, outro fator interessante é a comparação dos 

trabalhadores, que na época de Taylor, eram livres para pensar, mas aprisionados no silêncio. 

Contemporaneamente, ainda se percebe a necessidade de adequação do trabalhador ao modo de 

trabalho impostos pelas organizações. É nessa adequação que o trabalhador amplia seu 

comportamento engajando-se e participando ativamente, o que muitas vezes ultrapassa os limites 

entre vida pessoal e profissional, resultando na perda de liberdade de pensamento do trabalhador.  

A perspectiva ergológica, por partir da análise de situações de trabalho, entende este como um 

encontro entre uma tarefa a ser realizada, com suas variabilidades. Essa tarefa, por sua vez, possui 

uma gestão a ser feita pelos trabalhadores. Tal gestão está relacionada à capacidade de definir e 

produzir prazer e sofrimento. Reforçando-se a interação do sujeito com seu meio, do trabalhador com 
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o trabalho. Schwartz (2010) afirma que é preciso fazer uso de si, utilizando as capacidades e os 

recursos, fazendo escolhas a fim de realizar suas tarefas.  

Assim, nas palavras do autor, “Ser determinado completamente pelas normas, pelas imposições de 

um meio exterior, não é ‘viver’, é ao contrário algo profundamente patológico” (SCHWARTZ, 2010, p. 

190).  

Seguindo essa mesma linha, quando se pensa no dia a dia de trabalho, a comunicação entre os 

trabalhadores e gerências, fora a adequação, também é permeada por interações de relacionamentos 

e o trabalhador aos pouco se adapta às exigências das organizações. O que se realiza no presente texto 

– a partir da lente da ergologia e levando em consideração a subjetividade nas organizações, o uso de 

si e as clínicas de trabalho – é o levantamento de algumas questões a respeito do trabalho que pode 

proporcionar prazer e sofrimento ao trabalhador. É a partir desse contexto que se busca responder a 

seguinte questão: de que forma o olhar da ergologia pode contribuir para a compreensão do trabalho 

nas organizações a partir das interações dos indivíduos e suas subjetividades?  

Para o atingimento do objetivo aqui proposto, este ensaio teórico foi estruturado da seguinte forma: 

no item seguinte buscou-se descrever a subjetividade nas organizações sob a ótica da ergologia; em 

seguida abordou-se o conceito do uso de si; posteriormente foi feita a conceitualização das clínicas de 

trabalho para então buscar algumas conclusões nas considerações finais, a partir da aplicação da lente 

a ergologia como facilitadora na tarefa de compreender o trabalho em sua interação com os 

indivíduos.   

2.  A SUBJETIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES SOB A ÓTICA DA ERGOLOGIA  

É possível encontrar variados olhares, em diferentes áreas do saber, na tentativa de conceituar o 

termo subjetividade. Destaca-se, contudo, que não é objetivo do artigo esgotar tais definições, até 

mesmo por limitações de espaço e tempo de pesquisa. A temática, aqui, tem o papel fundamental de 

sustentação de alguns dos argumentos defendidos, conforme será expresso oportunamente.  

As organizações são constituídas por pessoas, que constroem e reconstroem regras, valores, missões, 

visões, códigos de conduta, entre outros, constituindo assim o princípio essencial de sua dinâmica. 

Confere-se, assim, vitalidade aos processos, criando e inovando, criando e recriando contextos e 

situações (DAVEL; VERGARA, 2010). Sob uma perspectiva na qual o sujeito não é considerado “uma 

qualidade, mas a qualificação de uma coleção de ideias” (DELEUZE, 2001, p. 49), e definido “por e 

como um movimento, movimento de desenvolver-se a si mesmo” (DELEUZE, 2001, p. 76), 
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compreende-se a subjetividade como mediação e transcendência, já que, nas palavras do referido 

autor, “o sujeito se ultrapassa, o sujeito se reflete”.   

Segundo Deleuze (2001), Hume reconheceu duas dimensões e as apresentou como as qualidades 

próprias e fundamentais da natureza humana: a inferência e a invenção, a crença e o artifício. Assim, 

de acordo com ele, o que faz do sujeito, sujeito, são as capacidades de crer e inventar. Ainda segundo 

as ideias do autor, esse sujeito afirma mais do que sabe, ele crê e então infere a partir de um dado, 

cria artifícios e invenções, abstrai, cria normas e regras gerais, criando também totalidades que não 

são dadas na natureza. Destarte, em sua visão, “a construção do dado cede lugar à constituição do 

sujeito” (DELEUZE, 2001, p. 78).   

Não obstante, para Davel e Vergara (2010), a subjetividade pode ser entendida por um espaço interior, 

uma experiência vivida individual, particular e intransferível, composta de vozes na mente, no corpo 

e nos sentimentos, produzida em contextos históricos, políticos e culturais. A ação decorrente das 

escolhas integra, logo, práticas e significados pessoais e culturais; o pensar, o sentir e o agir se 

integram em complexas redes que dão significados diversos aos objetos e acontecimentos, segundo a 

vontade e interpretação do ser. Desta forma, pode-se concordar com Chanlat (2011), que afirma que 

a subjetividade está presente em todos os aspectos da humanidade.   

De acordo com o exposto até aqui, cabe destacar que a principal peça para o entendimento dos 

significados sociais e coletivos dentro das organizações para fazer a ligação entre os processos de 

trabalho e a lógica social é, de fato, a subjetividade. A subjetividade faz parte de qualquer relação de 

trabalho, em qualquer nível. Nesse sentido, o contrato de trabalho exigido pelas organizações não é o 

bastante para gerar o resultado esperado por elas, uma vez que todo trabalho também é a soma dos 

fatores subjetivos (GARZA, 2011).  

Chanlat (2011), nesse aspecto, vai além, colocando o trabalho como prática social, de construção 

social. Segundo o autor, uma descrição do trabalho não contempla todas as suas características, uma 

vez que ele emerge dessa construção social; a parte burocrática, que seria essa descrição do trabalho, 

não daria conta, portanto, de tudo o que é realizado no trabalho dito “real”. A partir do momento em 

que se considera a subjetividade, considera-se também a  

questão individualista e identitária do sujeito. O “eu” não pode ser dividido e faz relação com o tempo 

e espaço. Tempo e espaço são duas dimensões que ajudam os indivíduos a se situarem no mundo e 

os ajudam a criar sua própria identidade. O trabalho é parte importante dessa constatação da 
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identidade e localização no mundo para o indivíduo, integrante da localização da pessoa no mundo 

(CHANLAT, 2011).   

Desse modo, para o sujeito que permeia seu entendimento do mundo objetivo de subjetividades, o 

espaço de trabalho é um lugar no qual não só se buscam as condições econômicas suficientes para 

sobrevivência, mas também o prazer, a alegria, o contato com o outro e o poder. De tal forma, é 

preciso penetrar na sutileza das interações humanas e nas teias que elas tecem, compreendê-las e a 

partir delas agir na busca de resultados organizacionais desejáveis (CHANLAT, 2011; DAVEL; VERGARA, 

2010).  

Segundo Zarifian (2001), as organizações consideram a subjetividade um elemento de passagem entre 

a mensagem e o comportamento. Tal elemento, faz com que as pessoas ao tratarem um evento, um 

problema ou um acontecimento aleatório, provoquem uma disfunção na atividade de trabalho. A 

consequência de toda essa atividade é uma intensa comunicação.   

Assim, a atenção desloca-se para as relações sociais, nas interações, uma vez que tais interações 

comunicativas encontram-se no centro da ação social do ambiente de trabalho, modelando crenças, 

consentimentos, confiança e atenção. Tais relações concretas trabalham continuamente distorcendo 

ou emancipando o trabalhador, construindo assim o seu dia a dia de trabalho. Para Vygotsky, (1997, 

apud ZARIFIAN, 2001), essas relações não podem ser articuladas sem uma implicação subjetiva 

relativamente forte, principalmente por esta ser responsável pela linguagem e na realização do 

pensamento.  

Na vida fora das organizações as tentativas de solucionar um problema fazem com que os sujeitos 

atribuam uma importância e sintam-se interessados, desta forma aceitam com mais facilidade a 

responsabilidade sobre o determinado problema, até que se encontre uma resposta satisfatória ao 

evento, processo que também envolve suas subjetividades.  Essa interação entre sujeito e problema 

acontece dentro das organizações com os trabalhadores, a partir de sua linguagem, do processo de 

comunicação e na tentativa de dominar aquilo que se passa, provendo um intercâmbio entre os 

afetados pelo evento (ZARIFIAN, 2001).  

Chanlat (2011) destaca ainda que as organizações funcionam a partir da mobilização da inteligência 

dos indivíduos, que fazem as coisas acontecerem, a despeito das regras e dos procedimentos escritos, 

fazendo uso de sua criatividade e envolvendo as subjetividades. É nesse contexto que ocorrem as 

diferenças entre o trabalho real e o trabalho prescrito, a partir do uso das subjetividades que o 

trabalhador acaba se distanciando do modelo ou procedimento escrito, na forma de executar suas 
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tarefas (ZARIFIAN, 2001). Assim, para Silva e Merlo (2007), o trabalhador não é passivo diante das 

pressões organizacionais. Ele pensa sua relação com o trabalho, produzindo interpretações, reações, 

organizações e mediando suas ações a partir da intersubjetividade com seus pares, subordinados e 

hierarquia.  

Schwartz (2010) propõe a noção do termo “corpo de si” quando se fala em subjetividade, evitando-se 

mal entendidos ou evidências que criariam obstáculos, sem, contudo, negar a dimensão subjetiva do 

trabalho. A ideia de corpo perpassa pelo sentido não apenas das habilidades, mas também pelas 

experiências de vida, valores pessoais, pela história pessoal do sujeito, que procura o tempo todo 

escapar da objetivação. Ele também ressalta que na formação do que vem a ser trabalho, o conceito 

traz consigo um paradoxo, pois [...] “não há execução de tarefas, mas uso de si, pois é o trabalhador 

como ser vivo que é convocado para gerir estas situações, mesmo de forma não aparente, as tarefas 

cotidianas requerem recursos e capacidades mais vastos que os explicitados” (SCHWARTZ, 1987, apud 

SOUZA; BIANCO, 2007, p.4).    

A ergologia parte da premissa de que todos são iguais perante o trabalho, mas a história de cada um 

influencia no agir. A motivação que leva um indivíduo a agir no trabalho, quais os motivos que o fazem 

colocar sua energia ali naquela ação de trabalhar, o porquê de se empenhar é próprio do ser. Dessa 

forma, ao se realizar um trabalho, este se torna próprio daquele indivíduo, que constrói o seu próprio 

meio, através de sua subjetividade, de maneira particular. E é através do seu próprio saber, na sua 

história, na sua visão que o indivíduo exerce o agir no trabalho, resolvendo da sua forma (SCHWARTZ, 

2010).  

Chanlat (2011, p.111) afirma que uma das razões do fracasso ou subperformance de alguns resultados 

proveem do fato que muitos gestores que fazem parte da base de decisões, se esquecem das 

dimensões centrais do comportamento humano. “Ora, no universo das ciências, existe um conjunto 

de disciplinas que se interessam pela ação humana [...] de grande interesse para esclarecer as 

condutas humanas e a dinâmica social”. Para tanto, os indivíduos e grupos mobilizam sua inteligência 

prática para “fazerem as coisas acontecerem” (grifo nosso).    

3.  O USO DE SI, UM CONCEITO DA ERGOLOGIA  

Segundo Schwartz (1998), foi dentro das organizações que o termo “qualificação” aos poucos foi sendo 

substituído pela expressão “competência”, possivelmente por conta da atividade de trabalho ser 

descritível e basicamente uma sequência de procedimentos, de protocolos experimentais. Com a 
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modificação dos termos, com a proposta de ajustar as pessoas às tarefas e aos objetivos, vieram 

também os problemas para se criar modelos e procedimentos de avaliação de tais competências.   

Assim, o que o autor chamou de “competência industriosa”, seria a combinação problemática de 

ingredientes heterogêneos, que não poderiam ser avaliados todos da mesma maneira, descartando-

se uma ferramenta simples ou métodos rápidos de avaliação da competência, devido à complexidade 

do imbricamento de tais ingredientes. Para Dejours, (1998, apud CHANLAT, 2011) a visibilidade e o 

reconhecimento são elementos centrais para a relação do indivíduo com o seu trabalho, sendo a falta 

desses elementos um fator que pode gerar o sofrimento.   

Schwartz (2010) considera a noção de competência como uma dimensão positiva, na investigação 

acerca do que é requerido no trabalho, possibilitando compreender o que a pessoa faz. Estando a 

competência relacionada à experiência, Schwartz (2003) defende que o trabalho é permeado pela 

história de homens e mulheres, nas palavras do autor, “[...] que, enquanto ‘fabricantes’ de história, 

reinterrogam os saberes, produzindo em permanência novas tarefas para o conhecimento” 

(SCHWARTZ, 2003).   

Para Schwartz (2010) a noção de competência vai muito além do posto de trabalho, uma vez que a 

pessoa coloca em ação seu conhecimento, experiência, troca informações com outras pessoas em seu 

grupo de trabalho, a fim de dar conta de um evento, resolvendo um problema inesperado. Todo 

trabalho encontra diferentes saberes acumulados, grande quantidade de informações, histórias 

distintas, produção e legitimação de saberes. Podendo levar tanto à exploração da natureza, como à 

exploração dos homens por outros homens, a vida seria então produzida a partir da atividade de 

trabalho.   

Assim, a partir do entendimento do uso de si por si e o uso de si pelos outros, recuperado por 

Bendassolli e Soboll (2011), Souza e Bianco (2007), e presente nas falas de Schwartz (2010), é possível 

a análise dos elementos relacionados e da importância da ergologia nos estudos do trabalho. Isso 

porque qualquer situação de trabalho exige do trabalhador muito mais que apenas a execução de 

tarefas prescritas, é esperado que este faça escolhas, tome decisões, analise e pondere as situações 

que permeiam seu cotidiano de trabalho, então é neste sentido que o trabalho não pode ser 

caracterizado como simples. Para os autores, é principalmente pelo movimento de administrar o uso 

de si por si e o uso de si pelos outros, que cada trabalhador pode ser considerado como gestor. Nesse 

caso, o termo gerir seria entendido como a condução da vida subjetiva do trabalhador e não apenas 

um ato gerencial (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011; SOUZA; BIANCO, 2007; SCHWARTZ,  



 

 

                                                                                                   181 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

2010).   

Schwartz (2010, p. 190) chama de “vazio de normas”, a lacuna que permite ao trabalhador fazer uso 

de suas próprias capacidades, recursos e escolhas, atribuindo “a si próprio leis para dar conta do que 

falta”, assumindo riscos e deficiências de orientações. É nessa temática que o autor propõe a 

expressão “dramática do uso de si”, uma vez que há uma negociação, a partir de escolhas feitas, de 

forma problemática e frágil, comportando-se assim como um drama. Quando se consideram todos 

esses pontos, em consequência da subjetividade na qual o trabalhador está inserido este “[...] rumina 

seus monólogos consigo mesmo, faz questionamentos permanentes sobre o seu próprio futuro, 

sondando-se, com angústia, sobre o imprevisível. Portanto, o trabalhador sempre está oscilando entre 

a interrogação silenciosa sobre si mesmo, que ele não tem domínio, e uma satisfação de conseguir no 

presente a satisfação de suas capacidades e necessidades”. (SCHWARTZ, 1987, apud SOUZA; BIANCO, 

2007, p.3).  

Tal negociação mostra-se rica em outro sentido, quando imaginada no âmago das situações de 

trabalho, no íntimo das atividades “industriosas”, revelando um “agir” apoiado na luta pessoal em 

relação ao meio, na busca pela saúde. Essa luta parece inócua, instável, que busca novas formas de 

“viver”, e gera, nos vazios das normas, novas possíveis articulações entre o homem e seu trabalho. A 

todo esse movimento, Schwartz (2010) coloca a dualidade do uso de si “por si” e “pelos outros”, 

presente na problemática das atividades em geral e do trabalho. Para o autor, essa dramática pode 

ocorrer no tempo ou na duração e a tentativa desta articulação é um risco, no qual o fracasso é uma 

possibilidade, por isso o sofrimento.  

Para Gorz (2005), o capital imaterial ou capital humano é composto pelos saberes, culturas e 

conhecimentos dos indivíduos que fazem parte da organização. É dessa forma que o trabalho imaterial 

está nas capacidades expressivas e cooperativas que não podem ser ensinadas, pois está na vivacidade 

da utilização dos saberes e que faz parte da cultura do cotidiano. Esse trabalhador alia seus 

conhecimentos com suas experiências e práticas, combinando-os com sua motivação e produzindo 

novos saberes, novas práticas integradas e aplicadas na gestão de suas tarefas. Assim, o trabalho 

imaterial “repousa sobre as capacidades expressivas e cooperativas que não se podem ensinar, sobre 

uma vivacidade presente na utilização dos saberes e que faz parte da cultura do cotidiano” (GORZ, 

2005, p. 19).  

Quando as pessoas são impedidas de se expressar sobre seu trabalho, ou são limitadas no tempo, nos 

atos de comunicação, no uso e mobilização de sua subjetividade, o prazer no trabalho pode dar lugar 
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ao sofrimento (CHANLAT, 2011). Dessa maneira, o trabalho pode ser percebido como fator 

desencadeante do processo de adoecimento do trabalhador, uma vez que prejudica sua interação com 

os outros e com seu trabalho. Dessa forma, faz com que o trabalhador sinta o trabalho em si como 

ameaçador (SILVA; MERLO, 2007).  

Segundo Dejours (1988, 2002; apud SILVA; MERLO 2007), o sofrimento no trabalho implica um estado 

de luta do sujeito, que precisa lidar com as pressões impostas pelo trabalho, por sua própria história 

e pelas relações de intersubjetividade ocorridas. Todo esse processo não é sempre ruim, havendo o 

sofrimento com consequências patológicas e aquele que irá levar o sujeito a usar a sua criatividade 

para solucionar os problemas em seu cotidiano. O prazer e o sofrimento inscrevem-se numa relação 

subjetiva do trabalhador com o seu trabalho, que também implica uma intersubjetividade no 

momento em que este passa a se relacionar com outros. Considerando que o prazer e o sofrimento 

não são excludentes, confirma-se assim o aspecto dialético do arcabouço teórico, no qual, para um 

aspecto saudável, do ponto de vista do trabalhador e do trabalho, haveria o predomínio do prazer em 

relação ao sofrimento.  

O sofrimento psíquico surge quando, em situações de confronto, os indivíduos são entregues a si 

próprios e só estão disponíveis seus próprios recursos, não havendo, portanto a mediação coletiva 

com o trabalho. Em relação às organizações, os trabalhadores lutam em situação de assimetria de 

poder, o que por si só pode gerar situações conflituosas de sofrimento (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011), 

dificultando o processo de apropriação subjetiva da atividade.  

Para Schwartz (2010) é o equilíbrio das normas pessoais, vindas da história do sujeito e aquelas, de 

aspectos mais amplos, provenientes do universo social que permeiam a vida do trabalhador. Nas 

palavras do autor, “Cada um procura no trabalho o equilíbrio aceitável entre uso de si requisitado e 

consentido. O fracasso é um sofrimento; passar pela atividade pode ajudar a ultrapassá-lo” 

(SCHWARTZ, 2010, p. 198). Nesse sentido, um método de estudo que pode contribuir no auxílio da 

percepção dos processos do uso de si por si e pelos outros, utilizado pela ergologia, é a clínica de 

trabalho, tema tratado na próxima seção.  

 CLÍNICAS DE TRABALHO, UM CONCEITO DA ERGOLOGIA  

A definição de clínicas do trabalho é feita a partir de teorias que relacionam o trabalho com a 

subjetividade. As abordagens de clínica do trabalho fazem a relação desse processo. Essas teorias, com 

bases em diversas matérias, consideram que o trabalho não é feito sem a subjetividade do homem, 
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ou seja, é importante ser considerado o lado social do trabalho. Esse lado social carrega as facetas 

boas e ruins, caracterizando o prazer ou o sofrimento gerado pelo trabalho (BENDASSOLLI; SOBOLL, 

2011).  

As clínicas do trabalho se preocupam com a relação entre trabalho e subjetividade, diferenciando-se 

assim de outras vertentes epistemológicas que estão preocupadas com as situações de trabalho, 

separando o sujeito de um lado e o trabalho e meio, do outro (CLOT; LEPLAT, 2005, apud 

BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). O trabalho articula o mundo psíquico com o mundo social. Assim, ao 

colocar luz sobre a realidade vivenciada pelo sujeito, contemplam-se as vivências de sofrimento deste, 

ancoradas nas experiências objetivas e subjetivas de trabalho.  

O uso das clínicas possibilita a evidência da relação entre o trabalho e os processos de subjetivação, 

da maneira como os conhecimentos são produzidos nas vivências nas relações de trabalho, com vistas 

à transformação da realidade. De tal forma, torna-se possível a compreensão dos processos de 

mobilização e resistência dos sujeitos e grupos, manifestados em formas de sofrimento, submissão ou 

adoecimento (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011), viabilizando assim as transformações das situações de 

trabalho.  

No sentido de melhorar as condições de trabalho, do ponto de vista dos incômodos físicos e 

desgastantes para o trabalho, surgem iniciativas no sentido de minimizar situações de trabalho que 

possam causar as “doenças do trabalho”, os chamados problemas ergonômicos.  

Contudo, seria ingênuo imaginar que o trabalho só afetaria o sujeito fisicamente, então é neste 

contexto que a ergologia se preocupa com os danos psicológicos do trabalho. Sabe-se que não há 

como desassociar no sujeito o físico do emocional, uma vez que um pode ter consequências no outro, 

em relação às doenças relacionadas ao trabalho. Assim, a fim de enfrentar as diferentes situações de 

trabalho e também para dar sentido a este, o sujeito se engaja por inteiro, utilizando seu corpo 

biológico, seu psiquismo, sua inteligência e relações com os outros, assim a atividade é associação à 

dinâmica da própria vida (SCHWARTZ, 2010; TELLES; ALVAREZ, 2004).  

As clínicas de trabalho permitem à pesquisa abordagens qualitativas, nas quais a ênfase é dada à 

experiência do trabalhador em seu cotidiano de vida e de trabalho, relacionando o trabalho e os 

processos de subjetivação (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011; SILVA; MERLO, 2007). Para Bendassolli e 

Soboll (2011, p.5) a pesquisa-ação é uma prática importante nas clínicas, uma vez que possibilita o 

pesquisador atuar como coagente da transformação dos processos organizacionais, cumprindo os 

propósitos de “conscientização e empoderamento dos sujeitos nas situações de trabalho”. A 
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subjetivação é importante para o trabalho, pois dá a oportunidade de conscientização nas relações de 

trabalho e é através desse movimento que ocorre a transformação da realidade. Gerando assim, 

possibilidades de ações mobilizadoras do grupo ou então ações de resistências individuais 

(BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011).  

Da mesma forma, Vasconcelos e Lacomblez (2005) dividiram os riscos do trabalho em: riscos por e 

riscos de. Sendo o “risco por” a possibilidade do agente em produzir uma doença e o “risco de” é o 

risco de uma doença que o sujeito demonstra ter. Os autores declaram a memória como elemento 

fundamental para que um sistema possa se autorregular, que comportem mecanismos de 

informações válidas para estudar o homem no trabalho.  

Para Schwartz (2004), a gestão do trabalho, como toda gestão supõe escolhas, arbitragens, 

hierarquização de atos e objetivos, sendo assim, inclui também valores sob os quais tais decisões são 

construídas. O autor propõe ainda que todo trabalho é sempre o uso de si, sendo o uso de si pelos 

outros ou ainda o uso de si por si. Essa dinâmica do trabalho sugere tendências que afetam o 

engajamento das pessoas e do psiquismo nas transformações do trabalho.  

A ergologia exige um debate intenso das normas e valores, partindo do ponto de vista da atividade, e 

permite ao trabalhador um contínuo processo de conhecimento e transformação de sua atividade, 

tornando-a comunicável. Assim fundamenta-se o dispositivo dinâmico de três pólos, articulando 

conceitos às situações de trabalho e os valores do indivíduo. É esse triângulo, presente nas situações 

de trabalho, exige formas de pesquisa e de gestão mais democráticas. A fim de apreendê-lo, vê-se a 

necessidade de frequentação do terreno laboral e a montagem de dispositivos cujo objetivo é a 

construção de saberes sobre trabalho (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011; SCHWARTZ, 2004).  

A observação participante, o diário de campo e a cartografia, são métodos de pesquisa que podem ser 

utilizados no estudo da ergologia, mas é importante confrontar a observação com o observado, para 

que este possa mostrar seu entendimento, havendo assim uma confrontação de saberes. O 

pesquisador vai a campo e encontra barreiras, dessa forma não se pode considerar a pesquisa 

qualitativa como isenta ou neutra. Há sempre a troca e a interferência, tanto do pesquisador, quanto 

do pesquisado. Em todo esse processo é estabelecida uma relação de confiança, ocorrendo assim uma 

transformação mútua, na qual pesquisador e pesquisado não saem do mesmo jeito, daí o aprendizado 

(SOUZA; BIANCO, 2007).   

Segundo Schwartz (2004, apud BENDASSOLLI; SOBOLL 2011, p.12), o objetivo da ergologia é fazer a 

ligação do saber de cada indivíduo com o trabalho em si: “incitar aqueles que vivem e trabalham a pôr 
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em palavras um ponto de vista sobre sua atividade, a fim de torná-la comunicável e de submetê-la à 

confrontação de saberes”. A ergologia também se preocupa com a historicidade do trabalho em suas 

pesquisas. Outra importante contribuição nas palavras dos autores, “A disciplina ergológica trabalha 

no campo do imanente e entende que tanto o pesquisador como o pesquisado são historicamente 

constituídos e se constituem no ato da pesquisa” (SOUZA; BIANCO, 2007). Por isso a necessidade de 

considerar a história como aliada a entender todo o contexto do trabalho. A ergologia tem a ideia de 

que todos são iguais perante o trabalho, mas a história de cada um influencia no agir (SCHWARTZ, 

2010).   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O ser humano, em sua incessante busca por compreender o mundo que o cerca, elabora 

conhecimentos, teorias e práticas a fim de tornar seu mundo familiar e inteligível para si e para os 

agrupamentos aos quais está inserido em sua vida social.  O indivíduo faz isso organizando seus 

conhecimentos em conjuntos de ideias articuladas, acerca de uma determinada realidade, 

socialmente construída e vivida em seu cotidiano.  

Buscar a compreensão acerca da construção do conhecimento pelo ser humano considerando-o 

apenas como um ser individual ou apenas um ser social é ignorar que o indivíduo influencia e é 

influenciado pelo meio, muda sua realidade, seu ponto de vista e suas opiniões de acordo com seus 

interesses, suas crenças e sua vontade. O ser humano é social e individual, deste modo a partir de suas 

interações sociais, apropriação dos conhecimentos científicos, da construção de sentido e senso 

comum, constrói e reconstrói o mundo a sua volta, produzindo e reproduzindo saberes a respeito de 

todos os âmbitos que o cercam, principalmente no mundo do trabalho.    

Assim, o que se buscou a partir da abordagem da ergologia aqui apresentada, foi possibilitar a 

compreensão de que o trabalhador enquanto sujeito atuante, não se restringe a mero reprodutor de 

tarefas. E sim um ser que procura interferir nas orientações e prescrições formalizadas para então 

ajustá-las às necessidades circunstanciais. Essa postura do trabalhador, cuja ação pode ser apenas 

próxima, mas não exatamente, as regras determinadas, reflete de maneira significativa em sua 

subjetividade, à medida que busca conciliar suas escolhas pessoais com as demandas e as ordens 

recebidas.   

De maneira análoga, grandes organizações lançam mão de práticas como treinamentos, códigos de 

conduta, manuais de instrução, revistas corporativas, entre outras, com o objetivo de institucionalizar 

o que desejam que seja compreendido como sendo, ou fazendo parte, dos conceitos e regras 

amplamente difundidos e aplicados, constituindo-se assim o trabalho prescrito. O entendimento 

desse movimento passará pela subjetividade e representação da realidade (re)construída e 

compartilhada pelas pessoas que fazem parte daquela organização.   

Entende-se assim, que compreender significa o primeiro passo para integrar o homem e seu trabalho, 

possibilitando o entendimento daquilo que pode gerar prazer ou sofrimento em seu cotidiano. 

Destaca-se também a relevância do uso de si na superação das lacunas deixadas entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real.   
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A ergologia oferece a oportunidade de um melhor entendimento do indivíduo de forma mais 

completa, física e emocionalmente, buscando transformar o trabalho e principalmente aquilo que traz 

o sofrimento na atividade laboral. Nesse caso, possibilita a compreensão da história do trabalhador 

para poder agir nessa história e busca a transformação no sentido de melhoria na vida do trabalhador. 

Vislumbram-se articulações em diferentes níveis, uma vez que trabalhar é gerir variáveis em função 

de possibilidades que se abrem no cotidiano das situações de trabalho. Assim, conclui-se que mais 

estudos sobre a relação dos indivíduos com o seu trabalho, associados ao referencial da ergologia, 

poderão explorar como ocorrem as tomadas de decisão no dia a dia e o sentido dado às experiências 

e as singularidades oriundas da prática laboral.  

O que se buscou, a partir da declaração de alguns conceitos de ergologia e as relações com as questões 

aqui levantadas, foi permitir uma reflexão acerca da construção do conhecimento do trabalhador em 

seu cotidiano. Sugere-se ainda que a ergologia possa oferecer uma lente poderosa na compreensão 

do trabalho, a partir das interações com os indivíduos e suas subjetividades.  
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1. INTRODUÇÃO 

O tema inovação é discutido frequentemente por empresas que buscam alternativas para a 

sobrevivência das atividades e destaque do negócio diante da competitividade imposta pelo mercado. 

Pode-se dizer ainda, que a inovação atua em rede, atingindo a interação da empresa inovadora com 

outros sistemas inovadores, sendo eles universidades, fornecedores e consumidores (OCDE, 2005). 

É essencial que as organizações exerçam o aprimoramento constante da qualidade de produtos e 

serviços por meio da gestão adequada a realidade do negócio, possibilitando a utilização de estratégias 

que ampliem, gradativamente, seu espaço no mercado (LADWIG; COSTA, 2010).  

Vale ressaltar que a inovação possui grande proeminência na capacidade produtiva, sendo essencial 

conscientizar-se de que a mesma não se refere apenas ao desenvolvimento de novas tecnologias, e 

sim, a solução incremental em busca da melhoria contínua. 

No entanto, a inovação está vinculada a mudança, sendo este, um dos aspectos com maior grau de 

resistência, principalmente no interior das organizações. Isso porque impacta na zona de conforto que 

o colaborador está habituado, sendo necessário estimular o engajamento dos colaboradores para as 

modificações necessárias (BES; KOTLER, 2011).  

Referindo-se a gestão do conhecimento, para Nonaka e Takeuchi (1997) a criação do saber ocorre por 

meio da interação entre os conhecimentos tácitos e explícitos, havendo neste caso, a transformação 

do conhecimento tanto do indivíduo para o grupo, como vice-versa. Os autores demonstram, também, 

a importância do compartilhamento do conhecimento com base nas experiências vivenciadas, sendo 

um importante facilitador durante as práticas de melhorias dos processos.  

Porém, para que ocorra a troca de experiências entre os colaboradores é essencial manter a confiança, 

visto que muitos indivíduos mantem a resistência durante a transmissão do conhecimento, 

justamente, pela insegurança em perder o “espaço”, impedindo, com isso, o aperfeiçoamento que 

poderia ser acrescentado em determinada área.  

De fato, o ser humano carrega uma imensa bagagem de informações, principalmente quando se trata 

de aspectos vivenciados, o que torna o compartilhamento dessas informações uma riquíssima fonte 

de aprimoramento de atividades e processos.  

Tigre (2006) relata que o sucesso da organização que prática tanto a inovação radical quanto a 

incremental, está aliado na capacidade da mesma em exercer, também, a transformação da 
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informação em conhecimento, ou seja, é essencial a combinação do saber com a inovação, resultando 

maior desempenho nos processos da organização. 

Desta forma, a finalidade do presente estudo é avaliar como a gestão da inovação e do conhecimento 

organizacional contribuem para as melhorias no processo produtivo numa empresa do ramo cerâmico 

do Sul de Santa Catarina. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o objetivo de expor maior compreensão quanto ao estudo em questão, esta seção retrata 

primeiramente, o aspecto de processo produtivo, no qual unido com os aspectos seguintes referente 

a gestão da inovação e gestão do conhecimento buscam sustentação quanto a análise realizada em 

uma empresa do setor cerâmico, a fim de identificar as melhorias no processo produtivo por meio da 

gestão da inovação e do conhecimento. 

2.1 PROCESSO PRODUTIVO 

Manter-se atualizado às necessidades do mercado é essencial para que a organização acompanhe os 

passos da mudança e garanta o planejamento estratégico. Schumpeter (1961), já relatava a 

importância da inserção tecnológica, principalmente no aspecto de processo produtivo, possibilitando 

maior atratividade no desempenho final dos produtos.  

Para Haweys et al (2008), o bom planejamento dos processos produtivos da empresa interfere na 

eficaz administração dos recursos investidos, bem como na excelência na execução da produção.  

 Todavia, o aprimoramento constantemente da qualidade de produtos e serviços por meio da gestão 

adequada a realidade do negócio é, também, fundamental para que seja possível traçar as estratégias 

que ampliem, gradativamente o espaço no mercado (LADWIG; COSTA, 2010).  

Diante disso, o ciclo PDCA possui papel decisivo no gerenciamento dos processos produtivos, no qual 

se refere ao planejamento (plan), execução (do), verificação (check) e ação (action) das atividades, 

sendo fundamento para as tomadas de decisões (TUBINO, 2009). 

A estratégia de produção consiste, portanto, em um esforço sistêmico de alinhamento entre os 

objetivos internos do processo produtivo, com as estratégias competitivas da empresa perante o 

mercado (LIRA; GOMES; CAVALCANTI, 2015).  
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Sendo assim, a medida que os processos produtivos mantem acompanhamento e estruturação, é 

possível buscar alternativas para melhorar as linhas de produções. Não necessariamente com uma 

inovação radical, mas, com pequenas ações incrementais que servem de suporte para grandes 

mudanças, como por exemplo, analisar a forma que uma máquina está instalada, como melhorar o 

tempo de produção, como reduzir a energia elétrica para o funcionamento de determinado 

equipamento entre outros fatores (SLACK ET AL, 2008). 

2.2 GESTÃO DA INOVAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

O tema inovação é constantemente pautado como um dos aspectos essenciais para o 

desenvolvimento organizacional, de fato, Trucker (2002) relata a importância do direcionamento 

dinâmico da cultura inovadora no âmbito empresarial, mesmo que determinadas áreas demande 

maior atenção a esse aspecto.  

A inovação pode ser considerada a mola propulsora da economia, sendo classificada, como: (1) 

inovação de produto, referindo-se as mudanças nos produtos/serviço ofertados por uma empresa, (2) 

inovação de processo, no qual trata-se da mudança na forma de entrega e criação de 

produtos/serviços, (3) inovação de posição, por meio da mudança no contexto de introdução de 

produtos/serviços no mercado, e (4) inovação no paradigma, tratando este, da mudança nos modelos 

de direcionamento das atividades da empresa (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).  

Bessant e Tidd (2009) relatam também, que a inovação é uma questão de sobrevivência, quanto mais 

focada e flexível for a mudança na organização, mais preparada a mesma estará para enfrentar as 

adversidades do mercado.  

De fato, a inovação exige mudanças, porém esse fator é em grande parte evitado pelos colaboradores. 

Isso porque a mudança provoca a ruptura de costumes obsoletos e desafia a zona de conforto habitada 

no ser humano, sendo esse um dos motivos pelo qual o gestor deve estimular a equipe para que a 

mesma unida conquiste o resultado esperado (BES; KOTLER, 2011).  

Para minimizar os impactos causados pelas mudanças necessárias, é fundamental que os gestores 

incentivem o perfil empreendedor dos colaboradores por meio da criatividade, do conhecimento e da 

inovação, buscando assim alternativas no interior da equipe (LOPES, ET AL, 2015).  

Complexidade e dinamicidade são alguns dos aspectos que acompanham as mudanças da era 

moderna. Para manter-se ativo no cenário atual, é essencial desenvolver a gestão da inovação e do 

conhecimento como ferramentas de renovação de atividades e processo. No entanto, é fundamental 
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a adaptação da postura dinâmica, também, por parte do indivíduo, sendo este, um dos atores ativos 

das mudanças e frente das atividades organizacionais (SILVA; LUCENA, 2015).  

2.2.1 ETAPAS DO PROCESSO DE INOVAÇÃO 

O modelo A-F objetiva uma mudança nas visões organizacionais relacionada a inovação, sendo 

possível estabelecer os atores responsáveis por cada processo em busca da resolução da problemática 

(BES; KOTLER, 2011). 

Figura 1 – Modelo A-F 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Fonte: (BES; KOTLER, pág. 37, 2011) 

O modelo A-F de inovação, divide-se em: (1) Ativadores, sendo os responsáveis pelo início do processo 

de inovação, podendo influenciar a equipe por meio do mapeando das funções de cada membro; (2) 

Buscadores, no qual possuem a função de buscar as informações necessárias para o andamento do 

processo, tanto para o início do mesmo, quanto para incrementar as ideias já estabelecidas; (3) 

Criadores, responsáveis por produzir ideias para o restante do grupo, proporcionando soluções em 

qualquer etapa do processo de inovação; (4) Desenvolvedores, destinado a transformar as ideias em 

produtos/serviços, sendo os responsáveis pelas invenções; (5) Executores, desempenham o papel de 

implementar, ou seja, fazer com que a invenção seja direcionada ao mercado e por fim; (6) Os 

facilitadores, no qual instrumentalizam o processo, analisando os investimentos necessários à medida 

que o processo de inovação maximiza (BES; KOTLER, 2011).  

De acordo com Bes e Kotler (2011), a criatividade é essencial para as empresas, pois, sem a criatividade 

não há inovação. Abordam que a criatividade, ideias e novas tecnologias sozinhas não são suficientes, 
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pois, o processo de inovação deve ter pessoas para gerenciá-las, necessita de novas habilidades 

relacionadas ao gerenciamento empresarial. E a empresa que se limitar somente ao aspecto 

tecnológico de pesquisa e desenvolvimento, ela perde o potencial criativo dos profissionais que 

trabalham em outros departamentos. A partir deste contexto, a abordagem da gestão do 

conhecimento pode ser considerada um meio para consolidar a inovação nas empresas. 

Constantemente o aspecto conhecimento vem atingindo uma importante função em relação ao 

desenvolvimento empresarial. Neste cenário, as organizações recebem o desafio de reestruturar o 

trabalho de forma que a criatividade possa fluir gerando a inovação, com o objetivo de suprir as 

necessidades e alavancando a competitividade (MULBERT, MUSSI e ANGELONI, 2005). 

Nesse contexto, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 79), relatam que "quando há interação entre o 

conhecimento explícito e o conhecimento tácito surge à inovação". A partir deste contexto, é possível 

observar a relevância da gestão do conhecimento e a inovação perante a empresa, e não somente ao 

meio acadêmico.  

Por meio da gestão do conhecimento é possível obter significativas benfeitorias nas organizações, 

podendo ser identificadas na redução de custos e maximização dos resultados a partir do 

aprimoramento e eficiência dos processos produtivos (MARCANTE; ET AL, 2015). 

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 

Para o alcance do objetivo proposto, considerando tratar-se de um estudo científico, a elaboração do 

artigo seguiu um procedimento metodológico. Desta forma quanto a disciplinaridade, a pesquisa 

caracteriza-se como interdisciplinar, onde frente a disciplina de processos produtivos, outras 

disciplinas como inovação e gestão do conhecimento, interagem para complementar ou suprir as 

lacunas deixadas pela disciplina principal.  

O tipo de pesquisa caracteriza-se aplicada e a abordagem de pesquisa classifica-se como qualitativa, 

tendo como objetivo de pesquisa o método descritivo, com a estratégia de questionário por meio da 

técnica de entrevista (GIL, 2009).  

No entanto, para que a entrevista pudesse ser executada com sucesso, foi realizado um planejamento, 

no qual incluiu o contato com a empresa e a disponibilidade do entrevistado.  

Sendo assim, no dia vinte e nove de abril de dois mil e dezesseis, a entrevista foi executada junto ao 

responsável pela gestão da qualidade nos processos produtivos da empresa, o mesmo possui 
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experiência de mais de 30 anos no ramo cerâmico e há mais de 15 anos atua na empresa estudada, 

ocupando cargo de liderança frente aos processos, no qual foi possível avaliar a importância da gestão 

da inovação e do conhecimento, como fatores determinantes para a melhoria dos processos 

produtivos da empresa em questão. A entrevista contou com onze perguntas abertas, com duração 

de 40 minutos, possibilitando maior diálogo com o entrevistado. 

Com o objetivo de manter o sigilo das informações estratégicas, não será revelado o nome da empresa, 

mencionando apenas que se trata de uma empresa cerâmica localizada no sul catarinense. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Por meio do estudo realizado em uma empresa do setor cerâmico localizada na região Sul Catarinense, 

foi possível analisar a gestão da inovação e do conhecimento como fatores essenciais para a melhoria 

dos processos produtivos. Sendo assim, esta seção far-se-á a exposição dos dados levantados durante 

o estudo.  

4.1 PROCESSO PRODUTIVO 

O investimento de tecnologia nos processos produtivos é essencial para alcançar maior produtividade 

(Schumpeter, 1961). Diante da análise realizada na empresa cerâmica em questão, foi possível 

constatar que a mesma mantém investimentos em maquinários do processo produtivo, a fim de que 

as atividades sejam realizadas com agilidade e garantam maior produtividade e competitividade no 

mercado. 

Foi possível observar também, que a empresa busca trabalhar com processos de produção ágeis e 

enxutos, mantendo o foco no volume de produção ao invés de diversificadas linhas de produtos, 

garantindo a competitividade por meio da qualidade e grande escala de produção. 

Um dos controles de produção aplicado pela empresa estudada trata-se do ciclo PDCA, no qual a 

mesma gerencia as atividades e utiliza este método como base para as tomadas de decisões. Este 

resultado corrobora com estudos de Tubino (2009), quando afirma que o ciclo PDCA é fundamental 

para manter o controle de atividades, no qual trata-se do planejamento (plan), execução (do), 

verificação (check) e ação (action). 

A empresa estudada busca manter uma hierarquia flexível, de forma que os colaboradores 

responsáveis pelas operações dos equipamentos da linha de produção mantenham contato direto 

com a chefia do processo produtivo, havendo deste modo, maior liberdade para a exposição de ideias 
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e sugestões de melhorias no processo. Para Slack et al (2008), pequenas ações inovadoras são capazes 

de melhorar as linhas de produções, visto que as pequenas ideias servem como suporte para que 

grandes mudanças possam ocorrer. 

Os produtos executados pela empresa estudada possuem certificação de qualidade pela CCB (Centro 

Cerâmico do Brasil), sendo um importante fator estratégico de competitividade. Sendo que para 

Ladwing e Costa (2010), o aprimoramento constante da qualidade nos produtos e serviços é essencial 

para o desenvolvimento e sustentação do negócio no mercado. 

4.2 GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Durante a análise do processo de inovação da empresa, foi possível constatar que a mesma se 

enquadra no modelo A-F proposto por Trías de Bes e Kotler (2011), seguindo abaixo as informações 

identificadas na empresa estudada:  

a) Ativadores: A liderança do setor de produção responsabiliza-se em iniciar o processo de 

inovação, no qual promovem o mapeamento das atividades essenciais; 

b) Buscadores: Para que o processo de inovação possa ocorrer, é necessário contar, também com 

as informações, no qual são disponibilizadas pelo setor comercial, tanto internamente quanto 

externo (representantes comerciais) no qual mantem o contato direto com o mercado, 

avaliando principalmente, a necessidade dos clientes; 

c) Criadores e Desenvolvedores: Para o processo de criação e desenvolvimento, a empresa conta 

com a participação dos colaboradores frente a linha de produção e das lideranças/chefia do 

setor. 

d) Executores: Para que o produto seja disponibilizado no mercado, a empresa conta com o 

trabalho dos setores: comercial (interno e externo) e expedição.  

e) Facilitadores: A liderança do setor produtivo mantém participação ativa em toda etapa do 

processo de inovação, avaliando os investimentos necessários e a viabilidade de implantação. 

A postura dinâmica dos colaboradores diante das mudanças da era moderna é fator essencial para 

que o processo inovador possa, de fato, ocorrer na organização, visto que para manter-se ativo no 

mercado competitivo a soma do conhecimento com a inovação são fatores determinantes (SILVA; 

LUCENA, 2015). 
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Foi possível constatar, que a empresa estudada está implantando o projeto de boas ideias, no qual 

visa a participação cada vez mais frequente dos colaboradores que atuam nas linhas de produções, 

com o objetivo de maior participação na sugestão de ideias que favorecem o desempenho constante 

dos processos produtivos. 

Esta ação é de grande importância para garantir maximização da interação dos colaboradores em 

relação as soluções e melhorias no processo produtivo. Conforme Lopes et al (2015), o incentivo da 

postura empreendedora dos colaboradores é essencial para a organização, possibilitando desenvolver 

a criatividade, além de buscar alternativas de melhorias no interior da equipe. 

4.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

A empresa entrevistada acredita no potencial da gestão do conhecimento como ferramenta para o 

desenvolvimento da organização, no qual investem em treinamento e aperfeiçoamentos profissionais, 

sendo que atualmente, todos os colaboradores que buscaram especializações e demonstraram 

empenho em seu trabalho, conquistaram promoções na empresa ao longo de suas trajetórias. 

Ressaltando ainda, que o crescimento de cargos ocorreu tanto de forma horizontal, quanto vertical. 

Diante dos resultados apresentados, é possível identificar a importância que o conhecimento vem 

recebendo por parte das empresas, retratado por Mulbert, Mussi e Angeloni (2005), quando afirmam 

que a valorização do conhecimento reflete no potencial competitivo da organização, possibilitando a 

mesma, a fluidez da criatividade e melhoria nos processos resultando em inovação. 

Outro aspecto também identificado na empresa durante o estudo refere-se aos colaboradores que já 

obtiveram vivência em outras empresas cerâmicas, carregando uma significativa bagagem de 

experiências no qual possibilita a implantação de melhorias nos processos produtivos por meio da 

aplicação e compartilhamento do conhecimento entre o grupo. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o 

compartilhamento do conhecimento consiste na interação entre o indivíduo e o grupo por meio da 

troca de conhecimento, tanto explícito quanto tácito, proporcionando o enriquecimento do saber.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eficaz gestão da inovação e do conhecimento reflete diretamente no desempenho organizacional, 

retratando a importância da frequente busca por novas técnicas e processos. Objetivando com isso, o 

aperfeiçoamento das atividades desempenhadas. 

Diante do estudo realizado na empresa, foi possível constatar a relevância da gestão do conhecimento 

nos processos produtivos, visto que até o momento, todos os colaboradores que buscaram 

especialização em suas atividades alcançaram promoções de cargos.  

A empresa investe em treinamentos e cursos de qualificação para os colaboradores, mantendo 

também, proximidade na ligação entre chefia e subordinados, com a finalidade de garantir maior 

interação e fluidez no processo produtivo. 

Tratando-se ainda da gestão do conhecimento, a empresa estudada conta com colaboradores que já 

executaram atividades em outras empresas do mesmo setor, no qual trazem consigo uma bagagem 

de conhecimento, promovendo desta forma, o compartilhamento do saber entre o grupo, sendo base 

também, para o aprimoramento de funções. 

Referindo-se ao processo de inovação, o mesmo ocorre no setor produtivo, quando a liderança em 

conjunto com os colaboradores da linha de produção e o departamento comercial verificam a 

necessidade do mercado e buscam melhorias alternativas para manter a competitividade. 

O aprimoramento dos processos produtivo também reflete na inovação, sendo que a implantação da 

certificação dos produtos pela CCB resulta, também, em melhorias, credibilidade e promoção da 

marca perante o mercado. 

Apesar da acirrada concorrência, a empresa estudada afirma que o mercado deve trabalhar em 

conjunto, de maneira que a competitividade e a imagem do setor cerâmico no Brasil sejam fortalecidas 

constantemente. 

Diante dos resultados apresentados ao longo do estudo, comprova-se a importância da gestão da 

inovação e do conhecimento como fatores decisivos na busca contínua de melhorias dos processos 

produtivos. 

Este é um olhar de grande valia, principalmente no âmbito atual da sociedade, onde a competitividade 

é crescente, sendo necessário reinventar para garantir participação no mercado. 
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Resumo: Nessa pesquisa realizou-se uma análise ergonômica de três postos de trabalho: de um 

desenvolvedor em uma empresa desenvolvedora de softwares e aplicativos para celular, de um 

carregador e de uma operadora de caixa ambos em uma empresa de produção e transporte de ovos. 

O objetivo é analisar as condições de trabalho e diagnosticá-las como adequadas ou não 

ergonomicamente. A pesquisa é classificada no que se refere à metodologia, como quantitativa e 

qualitativa, quanto aos fins é aplicada e quanto aos meios é bibliográfica e pesquisa de campo. Foi 

observado que as diferenças ergonômicas nos postos de trabalho podem ser relacionadas com idade 

da empresa, segmento, e valorização da profissão. As empresas, além de assegurar condições 

ergonômicas, devem conscientizar e treinar seus funcionários para a utilização correta das máquinas 

e equipamentos, a fim de preservar a manutenção de sua saúde e bem-estar. 

 

Palavras-chave: Ergonomia, postos de trabalho, diagnóstico ergonômico. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os objetivos da ergonomia, destaca-se o desenvolvimento e aplicação de técnicas e 

procedimentos para adaptação do ambiente de trabalho ao homem, objetivando não somente o 

conforto, como também a produtividade. O estudo da ergonomia é feito a partir das características 

físicas, e psicológicas dos seres humanos e sua interação com ambiente/máquina, a fim de adaptar 

situações ou criar soluções para determinado posto de trabalho. 

Em 1943, Alphonse Chapanis, tenente do exército norte-americano, mostrou que o “erro do piloto” 

poderia ser reduzido quando controles mais lógicos e diferenciáveis substituíram os projetos das 

cabines dos aviões. Em 1949, K.F.H. Murrel, engenheiro inglês, começou a dar um conteúdo preciso à 

ergonomia, e fez o reconhecimento desta disciplina científica criando a primeira associação nacional 

de Ergonomia, a Ergonomic Research Society, que reunia fisiologistas, psicólogos e engenheiros que 

se interessavam pela adaptação do trabalho ao homem (IIDA, 2001). 

Torna-se notório a evolução da ergonomia no ultimo século, todavia, ainda se faz necessários estudos 

que abordem os princípios da ergonomia aplicados em situações que tragam melhorias para a 

organização e para o colaborador.  

O objetivo deste artigo é apresentar uma avaliação ergonômica acerca de três Postos de trabalho em 

duas diferentes empresas sul mato-grossenses. A discussão abrange não apenas as questões comuns 

em ergonomia, mas também os fatores que influenciam nos resultados.  

Baseando-se em duas empresas sul mato-grossenses, a CAMVA (Cooperativa Agrícola Mista de Várzea 

Alegre), responsável por grande parte do mercado estadual de ovos. Conta com centenas de 

funcionários, centros de distribuição em Campo Grande, Cuiabá e Rondonópolis. A outra empresa 

analisada é a Jera, que trabalha com desenvolvimento de ferramentas e aplicativos para iPhone, iPad, 

Android e Windows Phone. 

2. ERGONOMIA 

Ergonomia (ou fatores humanos) é um termo que deriva do grego “ergos”, que significa “trabalho” e 

“nomos”, que significa “lei, norma ou regra”. A NR 17 a define como o estudo da adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 

máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. No Brasil, existe a ABERGO (Associação 

Brasileira de Ergonomia), que entende por ergonomia o estudo das interações das pessoas com a 

tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar, de 
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forma integrada e não dissociada, a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades 

humanas. 

Devido às tecnologias, competitividade, necessidade de melhoria na eficácia, segurança e qualidade 

da produtividade, entre outros, surge à ergonomia. Segundo Iida (2005), esta é dividida, em três 

domínios: ergonomia física que se ocupa de características da anatomia humana, antropometria, 

fisiologia e biomecânica, relacionados com a atividade física desempenhada; ergonomia cognitiva que 

se encarrega dos processos mentais, como a percepção, memória, raciocínio e resposta motora, 

relacionados com as interações entre as pessoas e o sistema; e ergonomia organizacional que se 

dedica à otimização dos sistemas sociotécnicos, abrangendo as estruturas organizacionais, políticas e 

processos. 

Atualmente a ergonomia abrange setores de serviço, indústria, agricultura, construção civil, e até a 

vida diária, em afazeres domésticos ou no lazer. Focando nos problemas encontrados na organização 

do trabalho como aumento da carga horária, horas extras excessivas, ritmo acelerado e déficit de 

trabalhadores; em fatores ambientais como mobiliários inadequados, iluminação insuficiente, clima e 

vibrações; e em possíveis sobrecargas de segmentos corporais em determinados movimentos, 

causadas por força excessivas para realizar tarefas, repetitividade de movimentos e posturas 

inadequadas no desenvolvimento das atividades. 

3. METODOLOGIA  

3.1 CARACTERIZAÇÕES DAS PESQUISAS 

Markoni e Lakatos (2007, p.15) definem a pesquisa como “um procedimento formal, com método de 

pensamento reflexivo, que requer tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para se descobrir verdades parciais”. Segundo Gil (1999, p.42), “o objetivo fundamental 

da pesquisa é descobrir respostas para descobrir os problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos”.  

As pesquisas são caracterizadas pelo tipo de dados coletados e pelo tipo de análise que se fará para 

atingir os objetivos, que pode ser qualitativa ou quantitativa, de acordo com Chizotti (2001). Vergara 

(2004) sugere que se defina a pesquisa quanto aos fins e aos meios de investigação.  

Para a obtenção dos resultados, foi utilizada pesquisa qualitativa e quantitativa, pois analisamos as 

condições de trabalho comparando-as com as normas adequadas. Quanto aos fins, se classifica como 
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uma pesquisa aplicada e quanto aos meios pode ser classificada como pesquisa de campo e 

bibliográfica. 

Para realização da pesquisa foi feita uma pesquisa bibliográfica para levantar informações e fornecer 

sustentação ao tema. A Figura 1 traz o fluxograma das etapas metodológicas realizadas. 

Figura 1 – Fluxograma representativo da metodologia.  

 
Fonte: Autores (2015) 

3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A origem dessa pesquisa deu-se na disciplina de Ergonomia, fundamentada por alunos do 5º período 

do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Foi 

designado a grupos que escolhessem três postos de trabalho e analisasse-os com enfoque nas 

características e abordagens ergonômicas estudadas em sala. Nesta pesquisa buscou-se averiguar as 

condições ergonômicas dos trabalhadores que se dispuseram a colaborar com a pesquisa nas 

empresas CAMVA e Jera. 

Optou-se pela escolha das empresas por indicação de dois integrantes do grupo. Os cargos analisados 

foram: desenvolvedor na empresa Jera, e na empresa CAMVA, operadora de caixa e a função de 

carregador. 

 3.3 COLETA DE DADOS 

A pesquisa foi dividida em duas etapas, a primeira foi a distribuição dos questionários, onde os dois 

colaboradores da empresa CAMVA responderam o questionário impresso, com auxílio dos autores. 

No posto de trabalho da empresa Jera, dois dias antes da visita à empresa, o funcionário do posto 
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recebeu por e-mail um link que o direcionava aos questionários, contendo instruções de como ser 

respondido. 

O instrumento de coleta foi estruturado em três seções, (1) Dores, (2) Iluminação e Ruído, (3) bem-

estar do funcionário. As dores foram classificadas por cada parte do corpo e estas eram avaliadas por 

nível de dor de um a sete, em que aumento da escala equivale a grau maior de dor, conforme disposto 

no questionário nórdico (Anexo A). É válida a mesma técnica de escala para análise de iluminação, 

temperatura e ruído (Anexo B). 

A pesquisa realizada individualmente durou cerca de uma hora e a coleta de dados nos três postos de 

trabalho foi por meio de três visitas com duração de cerca de 1h30min cada. 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS  

Gil (1999) afirma que as respostas obtidas pelos pesquisados são sempre bastante variáveis e, para 

que possam ser adequadamente analisadas, torna-se necessário organizá-las por meio de seu 

agrupamento em determinado número de categorias.  

Para o presente artigo, os dados primários obtidos via questionário e medições foram categorizados, 

tabulados, e analisados estatisticamente ou comparados à tabela antropométrica. Já os dados 

coletados por meio de imagens e entrevistas foram utilizados como complementação, reforçando os 

resultados adquiridos pelos dados primários ou justificando-os. Além disso, esses dados visuais 

facilitaram a dedução de informações que só podem ser obtidas por instrumentos de precisão. Essa 

categorização obedeceu à ordem determinada inicialmente no estudo, sejam estes: posto de trabalho 

ocupado, especialização, tempo de trabalho, conhecimento e treinamento ergonômico, regiões do 

corpo em que há mais queixas de dor, força aplicada em determinada tarefa e posição de trabalho. 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

Nesta etapa serão analisadas e consideradas as dificuldades obtidas durante a realização da pesquisa, 

que podem influenciar na precisão e prejudicar a análise dos resultados. Esta etapa será discutida 

junto as Conclusões. 
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4. ANÁLISE ERGONÔMICA 

4.1 DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE PESQUISA 

No primeiro posto analisado, o desenvolvedor trabalha sentado em uma cadeira, de frente para uma 

mesa sobre a qual está o computador. Durante sua atividade, seus principais movimentos são com os 

braços, concentrados nas mãos e nos punhos, devido à utilização de mouse e teclado. Ele trabalha 

com os braços por inteiro na mesa e seus cotovelos ficam apoiados nela. O computador é elevado por 

um acessório da mesa para adequar ao ângulo de visão do trabalhador. A cadeira utilizada é ajustável, 

de rodas, com encosto até o final das costas do trabalhador, com apoio para os cotovelos que ele não 

utiliza. Sua posição na cadeira é ereta, com a coluna apoiada, com as pernas dobradas em ângulo reto 

entre o assento e o chão e com o tronco a poucos centímetros da mesa. As paredes, o piso e o teto 

das instalações da empresa são brancos, há lâmpadas na frente e atrás de sua mesa, há também uma 

parede de vidro que permite iluminação natural e a temperatura é controlada pelo aparelho de ar-

condicionado. A jornada de trabalho é de oito horas diárias, com pausas para água e banheiro de 

acordo com sua necessidade e para o almoço. A situação descrita, o trabalhador e o ambiente podem 

ser observados na Figura 2. 

Figura 2 – Posto de trabalho: desenvolvedor de software  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Autores (2015) 
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No segundo posto (função de carregamento), o carregador leva caixas de ovos do depósito para o 

caminhão. Transporta com o auxílio de um carrinho as caixas empilhadas. Cada caixa contém 12 

bandejas com 30 ovos, somando 360 ovos por caixa. Os ovos tem peso médio de 50 gramas, portanto, 

cada caixa pesa 18 kg. Na pilha de caixas transportadas, há quatro camadas com quatro caixas cada, 

totalizando 16 caixas que somam um peso final de 288 kg transportados com o carrinho do depósito 

até o caminhão, do tipo baú. Próximo ao caminhão, o carregador afasta o carrinho e deposita o palete 

com as caixas para serem colocadas no caminhão. Em seguida, as caixas são passadas para outro 

trabalhador que se encontra dentro do caminhão, as recebe e as deposita. O trabalhador levanta as 

caixas a uma altura de 120 centímetros para que o carregador dentro do caminhão as pegue e termine 

a operação de carga. Na empresa, há pelo menos cinco carregadores por turno, que revezam o 

transporte do carrinho com as caixas de ovos até o caminhão e o levantamento delas para o carregador 

no interior do caminhão.  A quantidade de caixas transportadas por viagem depende das demandas 

diárias da empresa, que apresentam variação. O carregador utiliza um EPI conhecido como cinta 

abdominal lombar, uma faixa que fica na região da lombar e ajuda a manter o tronco rígido, porém 

não utilizam com alças. As paredes e o piso das instalações da empresa são marrons, e o teto é branco. 

A temperatura dentro do depósito é controlada por poucos ventiladores e na operação de carga, que 

se dá em um ambiente parcialmente aberto, são utilizadas iluminação e ventilação naturais somente, 

não há outras fontes de iluminação e manutenção de temperatura. A jornada de trabalho é de oito 

horas diárias, mas são feitas, no máximo, oito viagens ao dia. Quando não está realizando a operação 

de carga, que dura em média 20 minutos, o trabalhador se encontra no depósito dos ovos, esperando 

a próxima carga.  

A situação descrita, o trabalhador e o ambiente podem ser observados na Figura 3.  

Figura 3 – Posto de trabalho: carregador 

 
Fonte: Os autores (2015) 
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No terceiro posto (função de operador de caixa), a operadora de caixa trabalha dentro de uma cabine 

com dimensões de 136 x 150 centímetros, teto aberto, feita de vidro na metade superior, com uma 

abertura circular para comunicação com os clientes. Dentro da cabine, há sua mesa de trabalho de 

dimensões 107 x 50 centímetros na base da mesa e 100 centímetros de altura. A operadora de caixa 

tem altura de 1,52 metros. Sobre a mesa há um computador, caixa de cédulas, caixa de moedas, e 

uma gaveta exterior. Há uma cadeira antiga regulável, porém a operadora passa a maior parte do 

tempo trabalhando em pé, de acordo com preferências e adequação do espaço. A operadora realiza 

várias atividades no atendimento aos clientes, utiliza o computador, faz operações com cédulas e 

moedas nos pagamentos e trocos, operações com notas fiscais e fechamento do caixa. 

 A jornada de trabalho é de oito horas diárias, com pausa para o almoço, e o fluxo de clientes varia 

com a demanda da empresa e com os horários do dia. A cabine não possui iluminação e a ventilação 

própria, utiliza a iluminação e ventilação da rua, uma vez que fica de frente para a entrada da empresa, 

que é totalmente aberta, e a iluminação de lâmpadas que se encontram atrás do seu PT, ao lado da 

área para carga do caminhão, descrita anteriormente. O piso da cabine é marrom e as paredes são 

metade de vidro. A situação descrita, o trabalhador e o ambiente podem ser observados na Figura 4.  

Figura 4 – Posto de trabalho: operadora de caixa 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Fonte: Os autores (2015) 

4.2 ANÁLISE ERGONÔMICA DOS POSTOS DE TRABALHO 

Com as descrições do item 4.1, foi realizada uma análise confrontando o abordado com os principais 

princípios da ergonomia em cada posto de trabalho. 
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I. Análise ergonômica do desenvolvedor de software: 

As condições ergonômicas estão adequadas nesse posto de trabalho, a mesa, a cadeira e o 

computador oferecem conforto ao trabalhador e não oferecem desgastes e riscos a saúde, no caso, 

aparecimento de DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho). A cadeira é regulável, 

permite flexibilidade e permite variações de postura que ajudam a aliviar as tensões nos músculos. O 

que é observado neste ponto é a má utilização dos itens presentes no posto de trabalho por parte dos 

funcionários. 

Figura 5 – Postura incorreta  

 
Fonte: Os autores (2015) 

A empresa, a exemplo do formato moderno e dinâmico de empreendimentos, tem um ambiente 

descontraído, sem a pressão e formalidade características de muitas empresas. Esse fator, dentro da 

ergonomia cognitiva, causa a diminuição do estresse e da carga das interações do trabalho. A carga 

horária de oito horas está dentro dos padrões ergonômicos para manter a produtividade. É um 

trabalho considerado estático, então necessita de ótimas condições ergonômicas e algumas pausas.  

A inclinação da cabeça nesse PT de trabalho é muito importante para o bem-estar do trabalhador e 

para retardar o aparecimento de fadigas. A inclinação adequada é de até 30 graus, e como se pode 

notar na Figura 2, o trabalhador está dentro do indicado. 

As lâmpadas incidem direta e indiretamente sobre a visão do trabalhador, pois há lâmpadas atrás e na 

frente do PT, pois há várias bancadas na sala.  

II. Diagnóstico ergonômico do carregador 
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Ao analisar o segundo posto, verifica-se que peso que o operador suporta no trabalho estático de 

levantar a caixa para outro trabalhador no caminhão está dentro do adequado. Não é um trabalho 

totalmente estático, pois há a movimentação do depósito para a área de carga. A postura que ele tem 

quando levanta a caixa do chão não é propriamente a adequada, observa-se que a postura está 

próxima a curvatura em “C” pela coluna vertebral. 

Figura 6 – Carregador levantando a caixa com a postura inadequada 

 
Fonte: Autores (2015) 

Um ponto positivo que contribui para não sobrecarregar os músculos dos carregadores é o 

revezamento que fazem entre si das atividades de transportar, levantar e depositar as caixas. Um 

treinamento de conscientização sobre os efeitos da sua postura ao levantar a carga auxiliaria no 

problema. A altura em que levanta a caixa para o carregador do caminhão também está adequada, e 

como essa atividade é muito rápida, não apresenta grandes riscos ao trabalhador. O fluxo de 

atividades é flexível, apesar de trabalhos de cargas serem considerados pesados, o trabalhador faz no 

máximo oito cargas em um período de oito horas, que é uma carga horária adequada, então tem 

pausas importantes para o relaxamento da musculatura utilizada durante as operações de transporte 

e carregamento. As condições da instalação não são adequadas ergonomicamente, a área de carga do 

caminhão precisaria de iluminação além da natural e o depósito requer melhor iluminação e 

ventilação. Um ponto importante é a utilização da cinta abdominal lombar para manter o tronco 

rígido. Como esse PT é caracterizado por atividades pesadas, o peso e os movimentos causam 

sobrecarga muscular e fadiga, por isso há de se fazer pausas de no mínimo 10 minutos a cada hora de 

trabalho. Como realizam as pausas e o revezamento das atividades, nesse sentido esse PT está 

ergonomicamente adequado. Por meio do questionário nórdico e diagrama de áreas dolorosas, pode-
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se verificar que a maior incidência de dores desse trabalhador se dá na região do dorso (superior, 

médio e inferior) e no pescoço.  

Verificou-se que há uma quantidade maior de ruído nesse PT, em função da empresa ser localizada 

em uma rua movimentada próxima a um centro de comércio popular com grande fluxo de pessoas em 

uma rua movimentada. 

III. Diagnóstico ergonômico da operadora de caixa 

A primeira conclusão quanto aos aspectos ergonômicos do posto de trabalho da operadora de caixa é 

que o espaço de trabalho, realização das atividades e circulação dentro da cabine é pequeno, não é 

ergonomicamente adequado e ocasiona desconforto.  A mesa de trabalho também não está adequada 

ergonomicamente, necessitaria de maior espaço. A mesa tem altura de um metro, muito maior do que 

o recomendado (até 74 centímetros), não é adequado para essa operadora, que tem 152 centímetros 

de altura, uma estatura baixa na média brasileira, e nem para outro trabalhador de estatura maior. A 

cabine necessita de ventilação e iluminação própria. A área de alcance ótimo (obtida girando-se os 

antebraços em torno dos cotovelos com braços caídos ao lado do ombro) sobre a mesa também não 

é adequada.   

No questionário nórdico e diagrama de áreas dolorosas, a operadora de caixa não apresentou 

nenhuma queixa sobre dores. 

A quantidade de ruído nesse posto é maior do que encontrado na empresa Jera, devido a sua 

localização ser em um grande centro de comércio popular. 

5. RESULTADOS 

Foram realizadas entrevistas informais por meio de questionários com os empregados visando 

verificar as principais queixas para realização da tarefa, e conhecimento do ambiente de trabalho. 

A relação entre o homem e a máquina na CAMVA é relativamente diferente da encontrada na empresa 

Jera. Verificou-se que a empresa Jera, do segmento em desenvolvimento de softwares, possui um 

ambiente jovial no qual a idade média dos funcionários é de 23 anos, todos os assentos são reguláveis, 

maior liberdade aos funcionários, organização do trabalho em equipes e possibilidade de contato 

direto com o empregador. A empresa CAMVA, que trabalha com um sistema de produção maior, é 

especializada em produção e distribuição de ovos, foi possível encontrar funcionários de 18 anos até 

60 anos, possui três diretores gestores em que o contato de empregado-empregador pode ser feito 
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através dos gerentes ou direto aos diretores, há ainda profissões diversificadas em que os 

empregadores cumprem as tarefas em posição estática ou em movimento. 

A CAMVA está no mercado há 59 anos possuindo maior experiência quando comparada a Jera, que 

tem 5 anos de mercado. Isso deduz que a Jera, por ter uma infraestrutura mais recente, dispõe de uma 

boa iluminação artificial para os funcionários e materiais de escritório recentes. A CAMVA também 

possui uma boa estrutura, mas a maioria da iluminação do local é pela luz do sol, e como a parte de 

distribuição é feita em um galpão, não há ar condicionado, somente a ventilação natural.   

No caso do carregador, ele é exposto a um esforço que prejudica principalmente as partes do dorso, 

do pescoço e do quadril. Para melhorar essas dores, além de realizar o levantamento da caixa com a 

coluna ereta, propõe-se a realização de alongamentos. Uma medida para amenizar as dores 

desenvolvidas por meio do ato de levantar peso é colocar as caixas a uma altura maior, para que o 

carregador possa levantá-las sem dobrar e forçar a coluna, o recomendado por Iida (2005) é de no 

mínimo 40 centímetros. Caso não seja possível realizar essa elevação, deve-se fazer o movimento em 

duas etapas: levantar a carga do chão e colocá-la em uma plataforma 100 centímetros e depois 

levantá-la em definitivo. Também é recomendado a caixa ser levantada próximo do corpo e procurar 

movimentá-la simetricamente de acordo com a NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, 

ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS. 

A operadora de caixa encontrada na empresa CAMVA possui 30 anos e ao responder o diagrama de 

áreas dolorosas e o questionário nórdico, aparentou estar não disposta a colaborar com a pesquisa. 

Como a operadora de caixa fica a maior parte do tempo em pé, necessitaria de um treinamento 

ergonômico, adequando às estruturas de acordo com a mobilidade que esse posto necessita, há 

pausas para descanso da funcionária também.  É um trabalho considerado estático, apesar de haver 

operações dinâmicas com as mãos.  

Foi analisado na empresa Jera a postura dos desenvolvedores de software e a infraestrutura da 

empresa, que se encontra adequada para os funcionários. Porém, para esse posto de trabalho 

recomenda-se realizar um trabalho de conscientização e treinamento com os funcionários sobre as 

condições ergonômicas, principalmente a postura ao sentarem-se, pois foi observado que a posição e 

a postura do trabalhador frente aos instrumentos estavam inadequadas. 
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6. CONCLUSÃO 

Após aplicação deste estudo, pode-se notar que o segmento de atuação da empresa, sua idade e 

modernização da estrutura física são variáveis importantes para a ergonomia dos postos de trabalho. 

As empresas mais antigas, no geral, não apresentam muitas preocupações com a qualidade 

ergonômica dos funcionários. As empresas modernas se preocupam mais com o bem-estar do 

funcionário em sua cultura organizacional e proporcionam essas condições adequadas nos postos de 

trabalho.  

A valorização da profissão, que está diretamente ligada às diferenças de classes, infelizmente também 

é uma das variáveis que interferem nas condições ergonômicas dos funcionários. Profissões que não 

exigem especialização ou formação superior, geralmente são aquelas em que os PTs estão menos 

adequados ergonomicamente, prejudicando assim, a saúde física e mental do trabalhador, além de 

gerar estresse, desgaste e fadiga. 

A relação entre chefe e funcionários também deve ser analisada. Nas empresas que são comandadas 

por um chefe que inspira superioridade, devem ser analisados os receios de comunicar as verdadeiras 

condições ergonômicas, e terminam por trabalhar com dores, ou contribuir para a aparição de 

problemas futuros.  

As condições ergonômicas dos postos estão diretamente relacionadas com a produtividade, com a 

motivação e disposição dos funcionários e com a qualidade das atividades realizadas. Dessa forma, 

todas as empresas deveriam proporcionar, manter e fiscalizar as condições ergonômicas adequadas 

para os diferentes postos, pois essa é uma das medidas para o sucesso da empresa. 
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Anexo A – Questionário Nórdico 

 
 

Fonte: Bridger, 2003 
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Anexo B – Questionário de iluminação, ruído e bem-estar do funcionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bridger, 2003 

 

  



 

 

                                                                                                   218 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Capítulo 14 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma vantagem competitiva pode ser alcançada colocando-se uma maior importância no elemento 

humano dentro dos processos de fabricação (NORMAN et al., 2002). A produção enxuta e as células 

de manufatura exigem o uso do cross-training onde múltiplos funcionários são treinados para um 

determinado trabalho e cada funcionário é treinado em diferentes trabalhos. 

Apesar do uso do cross-training trazer benefícios como a flexibilidade na designação e o aumento da 

utilização dos funcionários, o seu uso em excesso pode aumentar o custo da empresa (INMAN; 

JORDAN; BLUMENFELD, 2004) e reduzir a qualidade do produto (PINKER; SHUMSKY, 2000). Em 

pequenas empresas, onde o recurso humano é escasso, o uso do cross-training pode trazer benefícios. 

Os laboratórios químicos possuem esta característica do cross-training.  

Para um determinado equipamento é possível encontrar mais de um funcionário que o saiba operar. 

Como muitos procedimentos são completamente manuais, cada funcionário pode ter uma resposta 

diferente quanto à produtividade. É de interesse da empresa que seus procedimentos sejam 

executados o mais rápido possível. Segundo Zolfaghari, El-Bouri e Namiranian (2007), a alocação dos 

funcionários está diretamente ligada com a produtividade da empresa.  

Nota-se que designar as tarefas é um procedimento extremamente árduo para ser efetuado 

manualmente. Além de observar a produtividade dos funcionários é necessário também verificar se 

ele está disponível naquele horário.  

Também se deve verificar a ordem de importância dos equipamentos. Em momentos em que a 

empresa possui mais equipamentos do que funcionários disponíveis, é de interesse da empresa 

priorizar os equipamentos que restringem a capacidade produtiva. Outro problema que o supervisor 

enfrenta é o absenteísmo que pode atrapalhar uma designação preparada no dia anterior.  

Segundo Bard e Wan (2006), a designação de funcionários é um problema NP-completo. Isso significa 

que o tempo computacional para gerar todas as possíveis soluções cresce exponencialmente com o 

aumento do número de variáveis envolvidas no sistema.  

A empresa em estudo, assim como diversas pequenas empresas não possuem dados suficientes para 

realizar a designação de tarefas conforme os modelos propostos por Zolfaghari, El-Bouri e Namiranian 

(2007), McDonald et al. (2007) ou Bard e Wan (2006). 

Para reduzir a quantidade de variáveis necessárias, o modelo foi adaptado a partir de problemas de 

programação de horários de universidades, mas mantendo certas características de modelos de 
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designação de tarefas. Segundo Even, Itai e Shamir (1976), o problema de programação de horários 

de universidades também é um problema NP-Completo. Assim como no problema de designação de 

tarefas, a natureza combinatória do problema impede uma investigação de todo espaço de soluções.  

Para este modelo foi utilizado um sistema de notas de habilidade e de produtividade de cada 

funcionário para cada equipamento. O supervisor do laboratório é o responsável por colocar em 

ordem de prioridade os equipamentos. Como não possui dados sobre a demanda, ele controla a 

prioridade através do tamanho das filas e do tempo de produção médio de cada equipamento. O 

modelo foi testado em seis diferentes cenários, onde foram variadas as quantidades de funcionários 

e equipamentos que a empresa possui.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE LUBRIFICANTES 

Um laboratório de análise de lubrificantes é utilizado pela indústria para analisar amostras de novos 

lubrificantes, que acabaram de ser produzidos, verificando se estão de acordo com as especificações 

de projeto ou de amostras de lubrificante usado, verificando a tendência do desgaste do equipamento, 

possíveis contaminações externas e se o lubrificante ainda possui suas propriedades físico-químicas. 

A amostra passa por diversos equipamentos dentro do laboratório. A escolha dos equipamentos 

depende de sua origem e do objetivo da análise. Com isso, a produção diária de cada equipamento vai 

depender diretamente da demanda dos clientes. 

2.2. SIMULATED ANNEALING 

O Simulated Annealing (SA) é uma meta-heurística baseada no processo de recozimento dos materiais. 

Na prática, esse processo consiste em aquecer o material a uma alta temperatura e resfriá-lo 

lentamente. 

O SA começou com os trabalhos de Nicholas Metropolis (1953) que anos depois foram incrementados 

computacionalmente por Kirkpatrick (1983). Existe uma grande conexão entre a estatística mecânica 

e um sistema de otimização combinatória ou multivariada (KIRKPATRICK, 1983). Ele possui duas 

probabilidades, sendo PA a aleatória e PN a natural que é calculada com a fórmula: 
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Onde Ea é a “energia” da iteração anterior, Ep a “energia” da iteração posterior e T a “temperatura” 

da iteração. A cada iteração, a “temperatura” do sistema é reduzida de acordo com a taxa de 

resfriamento utilizada.  

Sua principal característica é iniciar o processo com uma alta “temperatura” e esfriar lentamente. No 

início o modelo pode escolher como nova solução uma que é pior do que a anterior, evitando ficar 

preso em soluções locais. Enquanto vai esfriando, a probabilidade de fazer essa troca vai diminuindo. 

2.3. DESIGNAÇÃO DE TAREFAS E PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS 

Zolfaghari, El-Bouri e Namiranian (2007) relatam que após determinar a demanda, os próximos passos 

para a empresa criar as escalas de trabalho são a programação de turnos de trabalho, a programação 

de dias de folga, o tour scheduling e a designação das tarefas. Este trabalho tem como objetivo a 

designação das tarefas. Os turnos já estão montados pela empresa e não é objetivo modificar os 

horários e as pessoas desses turnos. 

Outro exemplo que é largamente estudado é da alocação de professores em salas de aula. Nesse tipo 

de modelo existem aulas que devem ser dadas, salas de aula disponíveis e horários disponíveis dos 

professores.  

Um dos primeiros trabalhos sobre a programação de horários em universidades foi feito por Broder 

(1964), onde o seu objetivo era o de minimizar a quantidade total de conflitos dos exames dos 

estudantes, utilizando como base o método de Monte Carlo.  

Em 1968, Wood (1968) criou um algoritmo para o agendamento de exames que foi implementado na 

Universidade de Manchester (Inglaterra). Este algoritmo foi capaz de agendar exames para 1000 

cursos, 6000 estudantes e 30 períodos. A interação dos alunos entre os cursos das faculdades era 

baixa, isto é, havia poucos alunos que faziam matérias de outros cursos. Isto ajudou Wood a 

estabelecer o seu critério de otimização. 

Carter (1978) desenvolveu um algoritmo para agendar os exames finais da Universidade de Waterloo 

(Canadá). Além das outras restrições que os outros algoritmos apresentavam, este possuía uma em 

que nenhum estudante poderia fazer mais do que duas provas consecutivas. Essa restrição teve de ser 
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“liberada” muitas vezes quando o algoritmo estava em operação na universidade, pois causava muitos 

conflitos de agendamento. 

Desroches, Laporte e Rousseau (1978) mostraram o algoritmo HOREX, que foi uma derivação do 

francês “horaire”. Este algoritmo foi implementado na L’Êcole Polytechnique de Montréal (Canadá). O 

problema possuía 160 exames com 24 períodos, um total de 12000 exames a serem aplicados e a 

restrição de 800 estudantes por período.  

São encontrados diversos trabalhos que utilizam as meta-heurísticas para a solução deste problema 

como Akjiratikarl, Yenradee e Drake (2007) e Souza, Martins e Araújo (2002). Souza, Moretti e Podestá 

(2008) utilizam a busca tabu para resolver o problema de alocação de turmas e professores em salas 

de aula. Eles afirmam que o procedimento proposto foi experimentado com sucesso em escolas 

públicas brasileiras.  

Zhang et al (2010) sugerem uma nova estrutura de vizinhança para a resolução do problema de 

programação de horários de salas de aula utilizando-se o Simulated Annealing. Em busca de uma nova 

solução o algoritmo faz diversas trocas de horários entre pares de salas. 

3. METODOLOGIA 

Foi criada uma heurística construtiva que vai gerar uma solução inicial para o problema. Essa solução 

é o ponto de partida para o Simulated Annealing, que parte em busca de melhores soluções. Outra 

solução que foi utilizada para o comparativo é a do próprio supervisor do laboratório que faz a 

designação manualmente.  

Os resultados foram comparados em seis diferentes cenários. A diferença entre cada cenário está na 

quantidade de variáveis que cada cenário possui. O objetivo de criar os cenários é de verificar o 

comportamento do supervisor do laboratório e da metodologia proposta com a variação da 

quantidade de variáveis presentes no sistema.  

3.1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente a designação das tarefas é feita manualmente pelo supervisor do laboratório que possui 

grande experiência na área. A empresa possui a característica do cross-training. São inúmeras as 

possibilidades de designação que o supervisor pode executar devido à característica combinatória do 

problema.  
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O supervisor deve procurar alocar o funcionário mais adequado no posto de trabalho. O problema é 

que quando ele coloca determinado funcionário em um posto de trabalho, não pode colocá-lo em 

outro e isso pode afetar a produtividade da empresa de um modo global.  

3.2. MODELAGEM DO PROBLEMA 

Como o modelo foi desenvolvido com foco em atender pequenas empresas, foi tomado o devido 

cuidado para evitar o aumento da quantidade de informações necessárias para alimentar o modelo. 

Não serão utilizados os dados de produtividade de cada funcionário em cada equipamento. A empresa 

atualmente não possui esses dados e efetuar esse levantamento levaria muito tempo de uma pessoa, 

o que não é interessante para a empresa no momento. Para substituir os dados de produtividade serão 

usadas notas atribuídas pelo supervisor. 

Para modelar o problema foi escolhido utilizar uma matriz com variáveis binárias. Essa matriz possui 

3 dimensões, sendo elas o horário, o equipamento e o funcionário. Cada célula dessa matriz 

representa a alocação em uma determinada janela de tempo. Caso esta célula possua o valor igual a 

1, significa que o funcionário daquela célula está alocado no equipamento. Analogamente se a célula 

possuir o valor igual a 0 significa que o funcionário não está alocado. A equação 2 representa a matriz 

de três dimensões: 

= (S )      (1) 

Onde H respresenta o número de horários disponíveis durante o dia de trabalho, E representa o 

número de equipamentos disponíveis que devem ser ocupados e P representa o número de 

funcionários disponíveis na empresa para serem alocados. 

O objetivo é alocar a maior quantidade possível de pessoas, obedecendo às restrições, priorizando os 

equipamentos ditos como mais importantes para a produção e alocando a pessoa mais capacitada e 

produtiva para aquele equipamento. 

Existem três restrições no modelo, sendo que a primeira impede que uma mesma pessoa esteja em 

equipamentos diferentes no mesmo horário. 

H ≤ 1 (2) 

Onde p é o índice do funcionário, h é o indice da janela de horário e e é o índice do equipamento. Essa 

restrição deve ser testada em cada horário (h) de cada equipamento (e) da matriz de alocação A. Caso 
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a restrição não seja obedecida, mesmo que apenas em um local, a solução é considerada como 

inválida. 

A segunda restrição impede que em um mesmo equipamento, na mesma janela de horário, estejam 

dois funcionários alocados. 

H ≤ 1 (3) 

Essa restrição deve ser testada em cada horário (h) de cada funcionário (p) da matriz de alocação A. 

Caso a restrição não seja obedecida, mesmo que seja em apenas um local, a solução é considerada 

como inválida. 

A terceira restrição é que o funcionário não pode ser alocado no horário em que não está disponível. 

Ele se torna indisponível se já foi alocado em outro equipamento ou se em sua matriz de horário de 

disponibilidade possui o valor igual a zero para aquela janela de tempo.  

Para a diferença de produtividade entre os funcionários foram criados os pesos de aptidão de cada 

funcionário em cada equipamento. Também foi necessário priorizar determinados equipamentos 

dependendo do dia e da demanda. Em momentos em que a quantidade de operadores é insuficiente 

para cobrir todos os postos de trabalho, o modelo precisa priorizar os equipamentos mais 

importantes. Para isso foram criados os pesos de importância para cada equipamento.  

A função objetivo do problema é a somatória de todas as células da Matriz de horário multiplicadas 

uma a uma pelo peso da importância do equipamento e aptidão entre o funcionário e o equipamento 

respectivos.  

MAX:   . .  (4) 

Onde  representa uma posição da matriz de peso de aptidão do ensaio para o funcionário, k  

representa um vetor com o peso de importância do equipamento e   é a posição da matriz de 

alocação, sendo que pode assumir o valor de 1 se estiver alocado, ou 0 se não estiver alocado. Caso o 

funcionário não esteja autorizado a operar determinado equipamento, o peso de aptidão será igual a 

-1. 
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3.3. HEURÍSTICA CONSTRUTIVA 

A heurística construtiva deste problema foi criada com base na combinação entre os pesos da aptidão 

dos funconários e o peso da importância dos equipamentos para a empresa. Primeiramente o peso de 

aptidão é multiplicado com o peso da importância do equipamento para cada funcionário. Com isso 

cria-se uma matriz de duas dimensões (equipamento e funcionário). Após esse passo, são somados 

todos os valores obtidos na matriz acima para cada equipamento obtendo-se uma matriz de uma 

dimensão (equipamento). 

Essa matriz é ordenada de forma decrescente, obtendo-se uma nova matriz com a ordem dos 

equipamentos. Com essa metodologia, tenta-se obter em ordem de importância os equipamentos que 

são ao mesmo tempo importantes para a empresa e que também possuam mais funcionários com 

boas notas de aptidão, sendo esses os primeiros a serem alocados.  

Para isso, procura-se o funcionário que possui a melhor nota de aptidão para cada equipamento e o 

mesmo é alocado, sendo seguida a ordem dos equipamentos que foi obtida no passo anterior. 

3.4. CRIAÇÃO DOS CENÁRIOS 

Na Tabela 1 pode-se observar a quantidade de variáveis em cada cenário: 

Tabela 1 – Quantidade de variáveis em cada cenário 

Cenário Quantidade de 
Funcionários 

Quantidade de 
Equipamentos 

Quantidade de 
janelas de horário 

Quantidade total 
de variáveis 

1 6 4 24 576 
2 11 8 24 2.112 
3 20 16 24 7.680 
4 30 24 24 17.280 
5 40 32 24 30.720 
6 50 40 24 48.000 

 

Fonte: Autor 

O motivo de se testar diferentes cenários é verificar o comportamento dos algoritmos e do supervisor 

do laboratório com diferentes quantidades de variáveis no sistema e evitar que se tire uma conclusão 

baseada somente no tamanho real da empresa que está sendo usada como base para este estudo. O 

cenário 2 é a situação atual da empresa. No cenário 1 foram separados alguns dos equipamentos e 

dos funcionários que estão atualmente na empresa. Os outros cenários criados com simulações 

aleatórias dos pesos. 

Na Tabela 2 está um exemplo de disponibilidade de horário de cada funcionário para o cenário 1: 
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Tabela 2 - Horário disponível de cada funcionário para o cenário 1 

Funcionário 
Horário 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Autor 

A Tabela 3 possui um exemplo de pesos de aptidão de cada funcionário para cada equipamento para 

o cenário 1: 

 Tabela 3 - Peso de aptidão de cada funcionário para cada equipamento para o cenário 1 

Funcionário 
Equipamento 

A B C D 
1 5 3 3 3 
4 3 2 2 3 
6 3 4 -1 5 
7 3 2 2 4 
8 5 5 4 5 

11 3 2 2 3 
Fonte: Autor 

Na Tabela 4 podem ser encontrados os valores do peso de importância de cada equipamento para o 

cenário 1: 

Tabela 4 – Peso de importância de cada equipamento para o cenário 1 

Equipamento Peso 
A 1.000.000 
B 100.000 
C 10.000 
D 1.000 

Fonte: Autor 

4. RESULTADOS 

O supervisor não conhece a heurística construtiva que está sendo usada neste trabalho, sendo que ele 

teve de alocar os funcionários da mesma maneira que sempre fez. Foi estabelecido um tempo máximo 

para a designação manual das tarefas. Esse tempo foi determinado juntamente com o supervisor, 

sendo atribuído o valor de 40 minutos.  
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Os resultados do supervisor para cada cenário podem ser observados na Tabela 5. O supervisor não 

conseguiu completar a tarefa para os cenários 4, 5 e 6 como será explicado no próximo item. 

Tabela 5 - Resultados obtidos pelo Supervisor do Laboratório 

Cenário 
Tempo 

usado na Solução 
(min) 

Valor da Função 
Objetivo 

1 7,7 8,06465 E+07 
2 12,9 4,85879 E+07 
3 25,6 5,30957 E+07 
4 * * 
5 * * 
6 * * 

Fonte: Autor 

Verificou-se o desempenho da heurística construtiva em cada cenário. Para todos os testes da 

heurística construtiva e do Simulated Annealing foi utilizado o mesmo computador. Os resultados da 

heurística constrtutiva podem ser observados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Resultados obtidos pela Heurística Construtiva 

Cenário 
Tempo 

usado na Solução 
(ms) 

Valor da Função 
Objetivo 

1 1 8,06465 E+07 
2 6 5,83779 E+07 
3 30 8,11489 E+07 
4 33 1,53655 E+08 
5 39 1,80058 E+08 
6 44 2,00115 E+08 

Fonte: Autor 

 
Em seguida executou-se o Simulated Annealing com 500 blocos de temperatura e 20.000 iterações 

dentro de cada bloco, totalizando 10 milhões de iterações no modelo. Os resultados obtidos podem 

ser observados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Resultados obtidos pelo Simulated Annealing 

Cenário 
Tempo 

usado na Solução 
(min) 

Valor da Função 
Objetivo 

1   1,4 8,07665 E+07 
2 5,3 9,23220 E+07 
3 20,6 9,80955 E+07 
4 52,2 1,53655 E+08 
5 97,1 1,92062 E+08 
6 159 2,12114 E+08 

Fonte: Autor 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nas Figuras 1 e 2 pode-se observar o valor da função objetivo pelo Simulated Annealing para os 

cenários 1 e 6 respectivamente. É visível que no começo das iterações, a alta temperatura inicial faz o 

valor da função objetivo oscilar muito.  

Figura 1 - Gráfico do valor da função objetivo ao longo das iterações – SA – Cenário 1 

 
Fonte: Autor 

Figura 2 - Gráfico do valor da função objetivo ao longo das iterações – SA – Cenário 6 

 
 

Fonte: Autor 
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Em relação aos valores finais da função objetivo, para o cenário 1, não houve um ganho significativo 

em seu valor final. Para os cenários 2 e 3 já existe um ganho significativo em relação à alocação manual 

feita pelo supervisor, conforme pode-se observar na tabela 8. 

Tabela 8 - Consolidação dos resultados dos cenários 1, 2 e 3 

Cenário Heurística 
Construtiva 

Simulated 
Annealing 

1 0 % 0,15 % 
2 20,15 % 90,01 % 
3 52,84 % 84,75 % 

 

Fonte: Autor 

Para o cenário 3, o supervisor do laboratório o resolveu em 25,6 min. Apesar de ter sido estabelecido 

inicialmente um tempo limite de 40 minutos para a resolução, após cerca de 20 minutos o supervisor 

encontrava-se visivelmente desgastado com a atividade e aparentou começar a designar as tarefas 

com menos critério do que no início. Quando questionado sobre isso, ele negou e disse que fez toda 

a tarefa da mesma forma. 

A heurística construtiva obteve uma melhora de 52,84% com relação ao resultado do supervisor do 

laboratório. O SA obteve um resultado 84,75% melhor que o supervisor e 20,88% melhor que a 

heurística construtiva. Em contra partida, levou 20,6 minutos para obter a solução do problema. 

Para o cenário 4 o supervisor desistiu da tarefa após 28 minutos. Como os cenários 5 e 6 possuem 

ainda mais variáveis, foi decidido que essas tarefas também não seriam realizadas por ele. Com base 

nisto, os resultados agora foram comparados entre a heurística construtiva e o SA. Neste cenário o SA 

obteve praticamente o mesmo resultado que a heurística construtiva, possuindo um valor 0,000012% 

maior com um tempo de resolução de 52,2 min. 

Para o cenário 5, os resultados foram melhores quando comparados com o cenário anterior. O SA 

obteve um resultado 6,67% melhor que a heurística construtiva. Um problema neste cenário foi o 

tempo de resolução que foi de 97,1 min. 

Para o cenário 6, os resultados foram muito parecidos com os do cenário 5. O SA obteve um resultado 

6,00% melhor do que a heurística construtiva. O tempo foi novamente um problema já que o algoritmo 

levou 158,8 minutos para apresentar os resultados. 

Na Tabela 9 encontram-se consolidados os resultados obtidos pelo SA comparados com os resultados 

obtidos pela heurística construtiva para os cenários 4, 5 e 6. 
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Tabela 9 - Consolidação dos resultados dos cenários 4, 5 e 6 

Cenário Simulated Annealing 
4 0,0 % 
5 6,67 % 
6 6,00 % 

 

Fonte: Autor 

  



 

 

                                                                                                   231 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que para um cenário composto por poucas variáveis, o uso da heurística e da meta-

heurística não trouxeram uma grande melhoria nos resultados. Para o cenário atual da empresa 

(cenário 2) pode-se concluir que o uso da heurística construtiva já traz ganhos significativos para a 

alocação dos funcionários. Os resultados obtidos com o uso do SA foram ainda melhores. Apesar de 

levar cerca de 5 minutos, ele obteve um resultado 90% melhor que do supervisor e 58% melhor que a 

heurística construtiva.  

Pela complexidade dos cenários 3, 4, 5 e 6, em função do número de variáveis envolvidas, torna-se 

inviável a designação manual. Isso mostra que com o crescimento da empresa, a atual metodologia 

não conseguirá cumprir esta tarefa com sucesso, sendo necessário o auxílio computacional. 

Apesar do tempo de o SA ser alto, a tarefa de designar não pode ser executada manualmente. Além 

disso, a tarefa é executada pelo computador, liberando o supervisor para realizar outras tarefas 

enquanto aguarda os resultados. Nota-se que o SA é uma ótima opção para a empresa atual e para 

seu futuro.  

O modelo proposto pode ser facilmente adaptado para outros tipos de laboratórios de análises já que 

a rotina de trabalho é muito parecida. Outros tipos de laboratórios que poderiam utilizar esta 

metodologia seriam os laboratórios de ensaios mecânicos, metalografia, exames biológicos e exames 

clínicos. 

Pesquisas futuras também podem aplicar outras meta-heurísticas que não foram abordadas neste 

trabalho. Um novo método para a troca de soluções vizinhas pode ser criado e comparado com o 

processo atual, verificando se houve uma melhora na designação dos horários críticos.  
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Capítulo 15 
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1. INTRODUÇÃO 

O sertão nordestino representa 57% da área total do Nordeste brasileiro, com 40% da população 

nordestina vivendo a uma taxa pluviométrica de 800 mm/ano (SUASSUNA, 2010, p. 208), muito baixa, 

se comparada com a região litorânea de 2000 mm (RAMOS, 2014). 

As principais atividades econômicas da região, a agricultura e a pecuária, sofrem com a distribuição 

hídrica de 400 m³/hab./ano (¼ da recomendação da ONU, Organização das Nações Unidas). Essa 

situação provoca miséria e fome, urgindo grandes recursos governamentais ao combate à seca 

nordestina (CASTRO, 2011). 

 Com o intuito de minimizar a situação calamitosa, o governo, por meio do Ministério da Integração 

Nacional (MI), iniciou o projeto de Transposição do Rio São Francisco e assegurará a oferta de água 

para 12 milhões de habitantes nas regiões semiáridas dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e 

Rio Grande do Norte (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,2015). 

 De acordo com o site do Ministério da Integração Nacional, o empreendimento prevê a construção 

de dois canais: o Eixo Norte (atendendo Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte) e o Eixo 

Leste (atendendo a região do agreste da Paraíba e Pernambuco) para serem entregues em 2016. 

“a água sozinha não vai resolver os problemas do Nordeste. (...) Se além da questão hídrica 
não forem criados mecanismos de geração de renda, a pobreza vai continuar a mesma de 
antes, e a solução encontrada por muitos sertanejos para ter uma vida melhor continuará 
sendo a migração para cidade” (CASTRO,p.53,2011,). 

 

Esse trabalho, tem como objetivo, ajudar no planejamento das políticas públicas a serem adotadas na 

área que será atendida pelo Eixo Norte do Projeto; e através da metodologia de tomada de decisão 

fuzzy, apontar as melhores decisões, para o desenvolvimento socioeconômico efetivo da região. 

1.1 METODOLOGIA 

O estudo em questão foi executado através de pesquisas quantitativas e qualitativas relacionadas ao 

tema, com opiniões de pesquisadores especializados no semiárido nordestino.  

Foram apontadas a níveis quantitativos e qualitativos as melhores soluções para o desenvolvimento 

da região e, posteriormente, ocorreu uma classificação pela metodologia fuzzy das melhores 

alternativas para desenvolver a região. 
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2. ESTUDO DA REGIÃO 

2.1 O RIO SÃO FRANCISCO 

O Rio São Francisco é o grande fomentador econômico do Nordeste brasileiro de acordo com o site da 

CHESF (Companhia Hidrelétrica de São Francisco). Sua nascente, situada no estado de Minas Gerais, 

na Serra da Canastra, percorre um total de 2700 km entre os estados de Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe, até desaguar na sua foz situada na divisa entre Alagoas e Sergipe 

2.2 O PROJETO 

O Projeto São Francisco, segundo o site do Ministério da Integração Nacional (MI), tem como objetivo 

garantir a segurança hídrica para 390 municípios atendendo um total de 12 milhões de habitantes, 

com um investimento total de 8,2 bilhões de reais. 

A distribuição de água será realizada através de dois canais que foram denominados eixos: Eixo Norte 

e Eixo Leste. 

O Eixo Norte, foco do trabalho, segundo o Ministério da Integração Nacional, terá a extensão de 402 

km, atendendo aos sertões dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.  

Sua origem, o Reservatório de Cabrobó – PE, irrigará as bacias dos rios Salgado, Jaguaribe, Apodi, 

Piranhas, Açu, Brígida, Terra Nova e Pajeú, numa vazão garantida e exclusiva para o consumo humano 

de 16,4 m³/s, com limite de projeto de 99 m³/s. 

2.3 VALE DO SÃO FRANCISCO 

O Vale do São Francisco terá um papel fundamental nesse trabalho, devido ao grande 

desenvolvimento econômico nos últimos anos da região, crescimento este, que fez de Petrolina o 

maior polo exportador de frutas brasileiro. 

Segundo LIMA e MIRANDA (2000, p.18), para esse grande crescimento econômico foram necessárias, 

além de novas práticas agrícolas, novas políticas público-privadas que serão descritas a seguir: 

a) A implantação da macroinfraestrutura de irrigação. 

b) A promoção de pesquisas agronômicas direcionadas à cultura irrigada, via EMBRAPA. 

c) A promoção de assistência técnica, através dae Empresa de Assistência Técnica e Extenção 

Rural (EMATER) 
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d) A transformação radical da infraestrutura urbana, que se fez sentir em todos os setores: meios 

de comunicação, transporte, eletrificação (inclusive rural), estrutura de comercialização e 

creditícia, instalações de Distritos Industriais bem estruturados. 

e) Estímulos de investimentos de pessoas físicas e jurídicas para projetos de irrigação e 

industrialização, através de recursos subsidiados geridos pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

f) Montagem de um estrutura creditícia apropriada para financiar a expansão da agricultura 

irrigada,  e seus requerimentos de investimentos e custeio agrícola, fundamentalmente através 

do Banco do Brasil e do Banco Nordeste, operando linhas de créditos subsidiadas, diretamente 

relacionadas aos Programas especiais de Desenvolvimento Regional, como o Programa  de 

Redistribuição de Terras e Estímulo a Agroindustria do Norte e Nordeste (PROHIDRO), 

Programa Nacional para o aproveitamento das Varzeas (PROVÁRZEA) e Programa de Irrigação 

do Nordeste(PROINE); 

g) Instalação das escolas técnicas e de ensino superior, como a Escola de Agronomia de Juazeiro 

e a Escola de Administração de Petrolina, no sentindo de possibilitar uma maior especialização 

da mão de obra regional; entre outras 

h) Articulação do setor privado através da dinamização e articulação das esferas de produção e 

comercialização, ou seja, a integração ao chamado complexo industrial ou agribusines. 

2.4 ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

As primeiras sugestões apontadas no trabalho são soluções baseadas nas políticas adotadas no Vale 

do São Francisco e que podem ser adaptadas à região que receberá as águas da transposição. 

Além de serem apontadas também, políticas com intuito de dessobrecarregar o rio, cuja a pesquisa 

relacionada no assunto, se apontou o uso desordenado do rio como principal gargalo para o 

desenvolvimento econômico nordestino. 

a) Implatação de Macroinfraestrutura de irrigação 

Cabe ao estado prover toda a infraestrutura de irrigação, para o estudo em questão, no site da DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra Seca) consta que hoje existe um total de 32 Km de canais de 

irrigação nos municípios de Orós, mais 82 Km de Jaguaribara , contra os 26 Km de Barnabuiú. 

b) Pesquisa agronômicas via EMBRAPA 
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Hoje de acordo com o site da EMBRAPA existem apenas 1 projeto que abrange todo semiárido 

nordestino e que serão usados como indicadores 

c) Assistência técnica via EMATER 

De acordo com Site da EMARTER- CE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) 

apenas os municípios de Orós possui um escritório, não possuindo centros de atendimento nos 

municípios de Jaguaribara e Barnabuiu.  

d) Desenvolvimento de infraestrutura urbana 

Hoje de acordo com o IBGE existem um total de 4796 domicílios com luz elétricas no município de 

Orós contra os 2202 domicílios de Banabuiú e 1413 domicílios de Jaguaribara. 

a) Estímulos de investimento em agricultura de irrigação 

Conforme site da DNOCS atualmente temos 7.426 hectares irrigados nos municípios e Orós contra os 

21 382 hectares do açude de Castanhão e 5170 hectares do açude de Barnabuiu 

b) Estrutura creditícia 

Segundo o IBGE hoje temos no município de Orós R$ 60.692.632 com movimentação creditícias no 

município de Orós contra os R$ 15.440.870 do município de Banabuiú e R$12.406.440 do município 

de Jaguaribara. 

c) Instalação de ensino Técnico e Superior 

Não existe nos municípios de Jaguaribara, Barnabuiu e Orós nemhuma escola de nivél superior e nem 

de nível técnico 

d) Dinamização do agrobusiness da região 

De acordo com IBGE, no município de Orós existe um total de 357 empresas contra 158 empresas em 

Jaguaribara e 113 empresas em Banabuiu. 

e) Desenvolvimento de novas fontes energéticas 

Hoje 2.100 m³/s da vazão do rio estão comprometidos na produção de energia elétrica através de suas 

usinas (CASTRO, 2011). Ao implantar-se novas fontes energéticas, como a energia solar ou eólica, 

libera-se mais vazão do rio para as regiões da seca brasileira.  
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Segundo o site do governo do estado do Ceará, hoje temos 35 megawatts gerados por fontes 

alternativas como a eólica, energia essa que é compartilhada por todos os municípios do estado, 

incluindo Orós, Jaguariba e Banabuiú. 

a) Práticas de captação de chuvas 

Comparativamente, segundo o site do INMET (Instituto Brasileiro de Meteorologia) , o município de 

Orós possui uma taxa pluviométrica de 655mm, contra os 808 mm de Jaguaribara e os 773 mm de 

Banabuiú. 

b) Melhor gestão das outorgas dos açudes 

Hoje, segundo a DNOCS, cerca de 75% das outorgas do açude de Orós são destinadas à agricultura 

irrigada de grandes produções contra os 60% do açude do Castanhão e os 70% do açude de Banabuiú. 

c) Desenvolvimento da piscicultura nos açudes 

Outra forma de desenvolver economicamente a população sertaneja é o incentivo da piscicultura nos 

açudes, prática muito mais produtiva que beneficiaria toda a população ribeirinha, em vez da pesca 

predatória atual.  

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Foi feito uma revisão bibliográfica em que se incluíram os seguintes eixos temáticos: 

3.1 LÓGICA FUZZY 

Com o objetivo de estudar lógicas imprecisas e incertas representadas pelo cotidiano, o professor Lofti 

A.Zadeh, por meio de uma publicação em jornal acadêmico no ano de 1965, definiu uma nova lógica; 

uma lógica nebulosa, capaz de analisar informações imprecisas, vagas e mal definidas em modelos 

matemáticos possíveis de serem tratados (ZADEH, 1965). 

A partir da publicação de Zadeh, dados definidos como “fácil”, “muito fácil”, “difícil” e “muito difícil” 

ou “pouco importante”, “importante” e “muito importante”, entre outras classificações nebulosas, 

passaram a ter tratamento matemático igual à lógica clássica, cujo estudo, até o ano de 1965, só se 

poderia ter através de dois valores lógicos como “0” e “1”, “difícil” e “fácil” ou “importante” e 

“desprezível”. 

A Lógica desenvolvida por Zadeh foi denominada lógica fuzzy ou nebulosa, sendo que através dela, 

hoje, no ano de 2015, podemos realizar tomadas de decisões importantes. Ao apontar resultados além 
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dos binários, que até 1965 foram apresentados como única medida para apuração, podemos melhor 

analisar qualquer estudo, como, por exemplo, o desenvolvimento socioeconômico de uma região, 

como os municípios atendidos pelo Eixo Norte do projeto da transposição do rio São Francisco, 

objetivo desta pesquisa. 

4.  ESTUDO DO CASO 

No trabalho em questão, foram apontadas 13 soluções com o intuito de desenvolver 

socioeconomicamente o Eixo Norte do projeto de transposição, neste capítulo iremos apontar através 

do estudo da lógica fuzzy, as melhores alternativas para prover o desenvolvimento da região. 

4.1 INDICADORES 

Primeiramente definiremos como indicadores as soluções apresentadas no trabalho e que gerarão o 

desenvolvimento socioeconômico dos municípios de Orós, Banabuiú e Jaguaribara, conforme vemos 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Indicadores 

Indicadores 

Área de Estudo 

O
ró

s 

Ca
st

an
hã

o 

Ba
na

bu
iú

 
Macroinfraestrutura de irrigação 40 83 26 
Projetos da Embrapa 1 1 1 
Assistência da EMATER 1 0 0 
infraestrutura urbana  4796 1413 2202 
Investimento em projetos de agricultura irrigada 7426 21382 5170 
Estrutura creditícia 60692632 12406440 15440870 
Escolas técnicas / superiores 0 0 0 
Integração do agronegócio 347 157 112 
Dessalinização do mar 0 0 0 
Novas fontes energéticas 35000 35000 35000 
Captação de chuvas  655 808 773 
Outorgas açude para a agricultura 75 60 70 
Piscicultura  6280 16920 154 

(Fonte: Própria) 

Com o objetivo de realizarmos a fuzzificação entre os índices apresentados, realizaremos a divisão de 

cada indicador pelo seu máximo: 

M Orós  = 0,481928  ; M Castanhão  = 1 ; M Banabuiú  = 0,313253  
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Ao realizarmos o mesmo cálculo para os demais indicadores obteremos a Tabela 2 

Tabela 2 - Indicadores fuzzyficados 

Indicadores 

Área de Estudo 

O
ró

s 

Ca
st

an
hã

o 

Ba
na

bu
iú

 

Macroinfraestrutura de irrigação 0,481928 1 0,313253 
Projetos da Embrapa 1 1 1 
Assistência da EMATER 1 0 0 
infraestrutura urbana 1 0,294621 0,459133 
Investimento em projetos de agricultura irrigada 0,347301 1 0,241792 
Estrutura creditícia 1 0,204414 0,254411 
Escolas técnicas / superiores 0 0 0 
Integração do agronegócio 1 0,45245 0,322767 
Dessalinização do mar 0 0 0 
Novas fontes energéticas 1 1 1 
Captação de chuvas 0,810644 1 0,956683 
Outorgas de açude para a agricultura 1 0,8 0,933333 
Piscicultura  0,371158 1 0,009102 

(Fonte: Própria) 

 

4.2 ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE-FUZZY 

Para o estabelecimento desse índice, usaremos a seguinte fórmula (LEMMI; BETTI, 2006): 

I.F.(a,i)= 
( í )

( á í )
 

Em que: 

 IF(a,i) = valor do índice fuzzy 

Vi = valor observado da série do indicador crítico “i” para a área “a”; 

Mín i = valor mínimo da série do indicador crítico “i” 

Máx i= valor máximo da série do indicador crítico “i” 

Calculando o índice fuzzy do indicador Macroinfraestrutura de irrigação: 

I.F.Orós.Macroinfraestrutura irrigação =  = 0, 245614 
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I.F.Cas tanhão.Macroinfraestrutura irrigação =  = 1 

I.F. Banabuiú.Macroinfraestrutura de irrigação   =  = 0 

Ao aplicarmos a mesma metodologia nos demais indicadores, teremos a Tabela 3. 

Tabela 3 – Índice-fuzzy 

Indice Fuzzy O
ró

s 

Ca
st

an
hã

o 

Ba
na

bu
iú

 

Macroinfraestrutura de irrigação 0,245614 1 0 
Projetos da Embrapa 0 0 0 
Assistência da EMATER 1 0 0 
infraestrutura urbana  1 0 0,233225 
Investimento em projetos de agricultura irrigada / 
industrialização 0,139156 1 0 
Estrutura creditícia 1 0 0,062843 
Escolas técnicas / superiores 0 0 0 
Integração do agronegócio 1 0,191489 0 
Dessalinização do mar 0 0 0 
Novas fontes energéticas 0 0 0 
Captação de chuvas 0 1 0,771242 
Outorgas de açude para a agricultura  1 0 0,666667 
Piscicultura  0,365382 1 0 

 

(Fonte: Própria) 

4.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados pela pesquisa foi realizada por um formulário online, encontrado no Anexo I do 

trabalho, sendo solicitado aos pesquisadores do semiárido a classificação das melhores alternativas, 

através da atribuição de graus de 0 a 10 para cada indicador. 

Com a finalidade de se realizar um nivelamento entre os especialistas, foi desenvolvido um sistema de 

peso de acordo com o grau de experiência de cada pesquisador, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 - Pesos de especialistas fuzzyficados 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

4.4 GRAU DE PERTINÊNCIA DOS INDICADORES 

As perguntas 6 e 7 apresentadas no anexo I têm caráter subjetivo em que especialistas atribuíram 

valores de 0 a 1 para cada indicador,  conforme Figura 1.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 4 temos o grau de avaliação de cada especialista e seus respectivos pesos por cada indicador 

respondido na pesquisa 

 

 

 

 

 

ES
P 

I 

ES
P 

II 

ES
P 

III
 

0,367347 0,336735 0,295918 

Média Importância 

Pouca Importância Alta Importância 

0,5 0,7 0 1 

Figura 1- Grau de pertinência 

Fonte: Própria 

0,3 
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Tabela 4 - Respostas dos especialistas 

 

  

ES
P 

I 

ES
P 

II 

ES
P 

III
 

0,3673469 0,33673 0,29592 
Macroinfraestrutura de irrigação (KM) 0,8 1 0,3 
Projetos da Embrapa 0,9 0,9 0,1 
Assistência da EMATER 0,9 0,4 0,1 
infraestrutura urbana (domicílio com iluminação) 0,9 0,5 0,3 

Investimento em projetos de agricultura irrigada / 
industrialização 1 0,7 0,2 
Estrutura creditícia 0,9 0,2 0,5 
Escolas técnicas / superiores 1 0,2 0,6 
Integração do agronegócio 1 0,8 0,3 
Dessalinização do mar 1 0,6 0,1 
Novas fontes energéticas 1 0,8 0,8 
Captação de chuvas 1 0,8 0,9 
Outorgas de açude para a agricultura (%) 1 0,8 1 
Piscicultura (ton/ano) 0,9 0,8 0,9 

 

 Fonte: Própria  

4.5 GRAU PADRÃO DE CRITICIDADE (GPC) 

Esse item se define como o grau de pertinência de cada indicador para a incidência no 

desenvolvimento socioeconômico da região e é calculado através da fórmula a seguir (GANTE, 2012). 

GPCi = ∑ ( )  

Em que: 

GPCi = Grau Padrão do indicador “i” 

Xi- Grau de incidência do indicador “i”; (avaliação dos especialistas) 

(p)e= Coeficiente “peso” do especialista “e” 

N = número de indicadores 

GPC outorgas = 0,3673469 * 1 + 0,8* 0,33673 + 1* 0,29592 = 0,932653 

Ao aplicarmos os cálculos aos demais indicadores, obtemos a Tabela 5 de GPC  
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Tabela 5 - GPC 

 GPC 
Outorgas de açude para a agricultura 0,932653 
Captação de chuvas 0,903061 
Novas fontes energéticas 0,873469 
Piscicultura 0,866327 
Integração do agronegócio 0,72551 
Macroinfraestrutura de irrigação 0,719388 
Projetos da Embrapa 0,719388 
Investimento em projetos de agricultura irrigada / 
industrialização 0,662245 
Escolas técnicas / superiores 0,612245 
Dessalinização do mar 0,59898 
Infraestrutura urbana 0,587755 
Estrutura creditícia 0,545918 
Assistência da EMATER 0,494898 
GPC Total 9,241837 

 

Fonte: Própria 

a) Grau de Criticidade (GC) 

O grau de criticidade é um índice de inferência que ajuda na tomada de decisão, um índice ponderado 

entre o GPC e o IF. 

O grau de criticidade (GC) é dado pela fórmula: (BARROS e BASSANEZI, 2006) 

GC= ∑  ( . .) ,
∑  

 

GC= , ∗ , ∗ , ⋯ ∗ , , ∗ ,
,

 = 0,418978  

Como no caso do estudo em questão, a criticidade se dá pela proporção inversa, ou seja, quanto menor 

o GC, mais crítica é a situação econômica da região; exerceremos a propriedade de complemento dos 

conjuntos fuzzy: 

 f a’ = 1 – fa  (ZADEH,1965). 

= 1 – 0,418978 =  0,581022 
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Fazendo o cálculo para as demais localidades, obteremos a Tabela 6, com os graus de criticidade de 

cada localidade estudada: 

Tabela 6 – Grau de Criticidade 

 

 

Fonte: Própria 

b) Grau de Inclusão 

Através do grau de inclusão, podemos determinar o distanciamento do grau de pertinência entre um 

elemento e o  conjunto fuzzy e consequentemente, a distância respectiva entre eles, o grau de inclusão 

é calculado segundo a fórmula do modelo de KOSKO (MORE,2007) 

G.I.(p,a)= 
( )

 [ Card(p) - ∑ á  (0; . − . ) ] 

GI (orós)= 
,

 [9,241837- { máx (0; 0,719388 – 0,24561401)+ máx (0; 0,719388-0) +...+ máximo (0; 0,866327- 0,36538232)}] 

= 0,436806 

 Como no caso o estudo se dá pela proporção inversa, ou seja, quanto menor o GI, menor a 

inclusão, exerceremos a propriedade de complemento dos conjuntos fuzzy f a’ = 1 – fa (ZADEH,1965). 

GI(orós) = 1- 0,436806 = 0,563194 

Fazendo para as demais localidades, temos: 

Tabela 7 - Grau de Inclusão 

  

O
ró

s 

Ca
st
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hã

o 

Ba
na
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iú

 

GI 0,563194 0,638328 0,812378 
 

Fonte: Própria 

  

O
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s 
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o 
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GC 0,581022 0,644016 0,838816 
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4.6 GRAU DE SEMELHANÇA 

Com a finalidade de avaliarmos as medidas adotadas no Vale do São Francisco, iremos calcular o grau 

de semelhança entre as localidades citadas neste trabalho (Petrolina, Orós, Banabuiu e Jaguaribara). 

Em que o grau de semelhança é dado pela seguinte fórmula (GANTE, 2012) 

 

Primeiramente coletamos dados socioeconômicos da cidade de Petrolina antes das medidas adotadas 

para o desenvolvimento do Vale do São Francisco, junto com as cidades de Orós, Banabuiú e 

Jaguaribara descritas nos capítulos 4 e 5 deste trabalho conforme vemos na Tabela 8.  

Tabela 8 – Dados para Grau de Semelhança 

  

Pe
tr

ol
in

a 

O
ró

s 

Ja
gu

ar
ib

ar
a 

Ba
na

bu
iú

 

Taxa pluviométrica 435 655 808 773 
Extensão (m²) 4561872 576270 668738 1080329 
PIB (milhões de R$) 670 124,95 65,611 88,719 
IDH 0,471 0,636 0,618 0,606 
População 117406 21389 10399 17315 
Postos de trabalho 13093 1424 969 1313 
Armazenamento de água (bilhão de m³) 31 2,5 6,7 1,7 
Mínima história de armazenamento de água (bilhão de 
m³) 6,5 0,98 1,2 0 
Produtividade de milho (ton/hectare) 944 488 421 816 
Produtividade de uva (ton/hectare) 18900 0 0 0 
Produtividade de manga (ton/hectare) 13400 4000 0 0 

  

Fonte: Própria 

Posteriormente, para realizarmos a fuzzificação e obtermos a Tabela 9. 
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Tabela 9 – Grau de semelhança fuzzyficados 

  

Pe
tr

ol
in

a 

O
ró

s 

Ja
gu

ar
ib

ar
a 

Ba
na

bu
iú

 

Taxa pluviométrica 0,538366 0,810644 1 0,956683 
Extensão  1 0,126323 0,146593 0,236817 
PIB  1 0,186493 0,097927 0,132416 
IDH 0,740566 1 0,971698 0,95283 
População 1 0,18218 0,088573 0,14748 
Postos de trabalho 1 0,10876 0,074009 0,100283 
Armazenamento de água  1 0,080645 0,216129 0,054839 
Mínima história de armazenamento de água 1 0,150769 0,184615 0 
Produtividade de milho  1 0,516949 0,445975 0,864407 
Produtividade de uva  1 0 0 0 
Produtividade de manga  1 0,298507 0 0 

 
Fonte: Própria 

Posteriormente, aplicamos a fórmula de grau de semelhança: 

Gsem.Petrolina.Orós= 

 í ( , ; , ) í ( ; , ) ⋯ í ( ; , )
á ( , ; , ) á ( ; , ) ⋯ á ( ; , )

 = 0,270988 

Aplicando a fórmula às demais localidades, temos a Tabela 10 com seus respectivos graus de 

semelhança: 

Tabela 10 – Grau de Semelhança 

 

Pe
tr
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a 

O
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ar
a 
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iú

 

 

 

  

Petrolina 1 0,270988 0,230844 0,258048 

Orós   1 0,741249 0,699036 

Jaguaribara     1 0,731069 

Banabuiú       1 
 

Fonte: Própria 
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5. RESULTADOS 

Conforme a ordenação do grau de GPC, temos as melhores alternativa para o desenvolvimento da 

região, conforme Tabela 11 

Tabela 11 – Classificação GPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Um fato que chamou a atenção nos resultados apontados foram as classificações de todas as medidas 

referentes ao aumento de disponibilidade de água e/ ou aliviamento no fluxo de água do rio São 

Francisco como as mais altas para o desenvolvimento da região, o que comprova que o maior limitador 

econômico da região do semiárido continuará sendo a escassez de água, mesmo com a chegada de 

água da transposição na região.  

Outro resultado interessante do trabalho foram as classificações entre as medidas adotadas no Vale 

do São Francisco, que foram as piores pelo grau do GPC. 

Essa baixa classificação se justifica pelo distanciamento nas características geográficas e econômicas 

que ficaram mais evidentes no trabalho, ao ser realizado o estudo do grau de semelhança, entre os 

municípios de Petrolina (anos 90), Orós, Jaguaribara e Banabuiu, conforme Figura 2 que apresentam 

a distância entre as localidades. 

 

 

 

 
Indicadores GPC   

1° Outorgas de açude para a agricultura 0,932653 
2° Captação de chuvas 0,903061 
3° Novas fontes energéticas 0,873469 
4° Piscicultura 0,866327 
5° Integração do agronegócio 0,72551 
6° Macroinfraestrutura irrigação 0,719388 
7° Projetos da Embrapa 0,719388 

8° 
Investimento em projetos de agricultura irrigada / 
industrialização 0,662245 

9° Escolas técnicas / superiores 0,612245 
10° Dessalinização do mar 0,59898 
11° Infraestrutura urbana 0,587755 
12° Estrutura creditícia 0,545918 
13° Assistência da EMATER 0,494898 



 

 

                                                                                                   250 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Figura 2 – Distanciamento das localidades 

 

Fonte: Própria 

Essa diferença de distanciamento inviabiliza ou torna menos eficaz a ideia inicial do trabalho de se 

utilizar as medidas adotadas na região do Vale do São Francisco na região atendida pelo Eixo Norte do 

projeto. 

Por fim, temos o estudo do grau de criticidade, que aponta o município de Banabuiú como o município 

que necessita de maior atenção nas medidas adotados por apresentar o maior grau de GC entre a 

região estudada dentre os indicadores apresentados pelo trabalho e evidenciados na Figura 3. 

Figura 3 – Grau de Criticidade das regiões 

 
Fonte: Própria 
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6. CONCLUSÃO 

O maior problema da desigualdade social no semiárido nordestino não está na já crítica e histórica 

desigualdade de distribuição de renda, mas principalmente na má distribuição hídrica como principal 

causa do seu subdesenvolvimento. 

O trabalho aponta que, para diminuirmos o crítico problema de incidência de pobreza nordestina, é 

necessário, antes de mais nada, uma melhor e igualitária distribuição de água para a população 

carente, em vez do atual destino hídrico para o agronegócio, a energia e o consumo humano dos 

grandes centros urbanos que os reservatórios da região proporcionam. 

Entre as regiões estudadas, o município de Banabuiú é o município que necessita de uma maior 

atenção do governo, devido ao grau de criticidade que a região apresentou nos indicadores apontados 

pelo trabalho. 

Medidas como as adotas no polo Petrolina- Juazeiro infelizmente não terão a mesma eficiência nos 

resultados, devido à diferença de características que as regiões apresentaram e principalmente por 

não resolverem a crítica desigualdade da distribuição hídrica da região. 

Antes de obras faraônicas e eleitoreiras como a Transposição, o governo federal deveria se preocupar 

com uma melhor gestão hídrica nordestina, como um melhor estudo das outorgas dos açudes, um 

maior investimento em captação de chuvas, a construção de cisternas e, por fim, a diminuição da 

dependência, por parte das hidrelétricas do São Francisco, da matriz energética nordestina. 

 Sem essas medidas nunca se poderá combater a desigualdade social, tão predominante na região, em 

que o agronegócio e os grandes centros urbanos possuem cada vez mais água e, consequentemente, 

mais renda, em detrimento dos miseráveis, cujo faixa de renda é a que mais sofre nos períodos de 

estiagem nordestino.  
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Resumo: Em virtude do aumento do número de alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, 

o restaurante central da universidade experimentou um sensível crescimento da sua demanda. 

Atualmente a UESC possui mais de 6.800 alunos que podem usufruir dos serviços do restaurante. Até 

março de 2014, o restaurante ofertava 450 almoços subsidiados por dia, a partir de abril de 2014 o 

restaurante passou a ofertar diariamente 900 almoços subsidiados. Esse aumento na oferta de 

refeições agravou alguns problemas anteriormente observados no restaurante, principalmente no que 

se refere a espera excessiva nas filas, fluxos inadequados de pessoas e dificuldades na dinâmica de 

reposição dos alimentos pelos funcionários. O presente artigo tem como objetivos identificar técnicas 

e ferramentas para o planejamento e gestão do layout nas organizações e propor um plano para 

otimizar o layout do restaurante universitário da UESC, com melhorias que beneficiem tanto os 

colaboradores, quanto os clientes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Restaurante Universitário da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) é uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN), que funciona sob regime de terceirização por licitação e está situada 

em Ilhéus-Bahia. Nos últimos anos o restaurante experimentou um crescimento na sua demanda, por 

conta do aumento do número de alunos na universidade. Em outubro de 2014 a UESC possuía cerca 

de 6.800 alunos distribuídos em 41 cursos, diurnos e noturnos. Até o mês de março de 2014 o 

restaurante funcionava somente no turno diurno, servindo 450 almoços/dia, de segunda à sexta-feira. 

A partir do mês de abril de 2014 uma nova empresa assumiu a gestão do restaurante, que passou a 

funcionar nos três turnos, servindo por dia 200 cafés-da-manhã, 200 jantares e 900 almoços. 

O aumento na demanda do restaurante agravou alguns problemas, como tempo excessivo de espera 

nas filas, fluxos desorganizados de pessoas nas áreas de alimentação e demora de reposição dos 

alimentos.  

A limitação dos recursos financeiros disponíveis não permite, no momento, mudanças radicais na 

estrutura física do restaurante. Assim, a implementação de um arranjo físico otimizado indica ser uma 

forma viável para solucionar ou pelo menos amenizar os problemas encontrados. 

Sendo assim, os objetivos deste trabalho são, (1) identificar técnicas e ferramentas para o 

planejamento e gestão do layout nas organizações que sirvam às características de um  restaurante, 

para então (2) tratar do arranjo físico do restaurante universitário da UESC e a sua dinâmica de 

funcionamento, principalmente no turno do almoço, ocasião em que a demanda é maior e os 

problemas decorrentes da deficiência da estrutura física e grande fluxo de pessoas ficam evidentes. 

Para tais propósitos, este trabalho realiza num primeiro momento um levantamento teórico acerca do 

conceito de Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), dos tipos e características dos arranjos físicos 

usualmente encontrados nestas unidades. Em seguida, são identificadas, organizadas e aplicadas 

técnicas e ferramentas para projetos e gestão de arranjos físicos, e finalmente são apresentados os 

resultados e a proposição de um novo layout otimizado para o restaurante. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Restaurante Universitário da UESC se enquadra no conceito de Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN), que possui particularidades no desenvolvimento do seu arranjo físico. Os conceitos de UAN, 

arranjo físico e as principais características inerentes ao arranjo físico de uma UAN são apresentadas 

nesta sessão. 
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2.1. UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são espaços voltados para preparação e fornecimento 

de refeições equilibradas em nutrientes, segundo o perfil dos clientes (LANZILLOTTI et al., 2004). O 

objetivo primário de uma UAN é servir refeições saudáveis do ponto de vista nutricional e seguras do 

ponto de vista higiênico sanitário (TRANCOSO; TOMASIAK, 2004). 

Basicamente uma UAN deve possuir em sua estrutura física áreas destinadas para: recebimento e 

estocagem; preparo e cocção dos alimentos; distribuição dos clientes; higienização dos utensílios; e 

Anexos (Administração, Vestiários, Áreas técnicas, etc.) (ABREU et al., 2007; MEZOMO, 2002).  

Um planejamento adequado de uma UAN faz com que os seus espaços físicos sejam aproveitados de 

forma eficiente, aumentando a capacidade de ocupação, evitando fluxos desorganizados de pessoas 

nas áreas destinadas a alimentação, cruzamentos desnecessários de gêneros alimentícios e 

funcionários, má utilização e localização desapropriada de equipamentos, falta de ventilação nos 

ambientes e consequente desconforto dos clientes, etc. (TEIXEIRA et al., 2004). 

2.2. ARRANJOS FÍSICOS 

Arranjo físico é o planejamento da localização de todas as máquinas, utilidades, estações de trabalho, 

áreas de atendimento ao cliente, áreas de armazenamento de materiais, corredores, banheiros, 

refeitórios, bebedouros, divisórias internas e escritórios, e, ainda, a definição dos padrões de fluxo de 

materiais e de pessoas que circulam no prédio (GAITHER; FRAZIER, 2001). 

Segundo Slack et al. (2009) um arranjo físico inadequado pode gerar altos custos, produzindo fluxos 

imprevisíveis, filas excessivas de clientes, inflexibilidade nas operações, condições insalubres para os 

funcionários, entre outros problemas que levam a perdas, desperdícios e  elevação dos custos.  

A concepção do arranjo físico deve ser baseada em fatores como o tamanho e layout das instalações 

físicas, os fluxos de materiais, informações e pessoas, estocagem, perspectiva de ampliação futura, 

questões ergonômicas e segurança das pessoas, leis trabalhistas, entre outros fatores. Essas 

características normalmente derivam do tipo de processo em vigor na operação. Exemplos de tipos de 

processo são os processos por projeto, por jobbing, em lotes/batelada, em massa e processos 

contínuos.  

A partir do tipo de processo implementado na operação, um modelo de arranjo físico é determinado. 

Segundo Fernandes e Godinho Filho (2010), Tubino (2009) e Slack et al. (2009), existem diversos 
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modelos de arranjos físicos, mas a maioria deriva de quatro tipos básicos: (1) O Arranjo Físico de 

Processo ou por Função é aquele em que equipamentos e máquinas similares ou idênticos são 

agrupados, de maneira a otimizar sua localização relativa, onde uma peça sendo trabalhada passa de 

área em área; (2) Arranjo Físico de Produto é aquele em que a forma é definida pela sequência 

necessária para fazer o produto, frequentemente chamado de linha de montagem; (3) Arranjo Físico 

de Tecnologia de Grupo ou Célula coloca juntas máquinas distintas em centros de trabalho ou células 

para trabalhar em produtos que tem formas e necessidades de processamento similares; e finalmente 

(4) Arranjo Físico de Posição Fixa que devido ao volume ou seu peso, o produto permanece em um 

local somente. Também existem os Modelos Mistos, que misturam características dos modelos 

básicos para criar um novo, ou implementam diferentes modelos básicos em diferentes partes da 

operação. 

Segundo Sant’Ana (2012), o planejamento físico-funcional das UAN para o desenvolvimento de um 

layout é um trabalho de natureza abrangente e complexa, pois inclui o dimensionamento e 

planejamento dos seus diferentes setores, no entanto proporciona: 

 Conforto, bem-estar, satisfação e segurança no trabalho aos funcionários; 

 Melhores produtos e serviços, um ambiente saudável, aconchegante e confortável para os 

clientes; 

 Um fluxo de trabalho mais racional, menor tempo de produção, diminuição dos custos com 

recursos materiais e humanos, aumento dos níveis de eficiência administrativa e operacional; 

 Uma flexibilidade na disposição dos equipamentos, móveis e áreas físicas, além da 

possibilidade de ampliação dessas áreas e aproveitamento do espaço da melhor maneira 

possível.  

 Integração dos processos e elementos envolvidos em sua execução, com resultados no 

aumento dos níveis de qualidade, produtividade e eliminação dos desperdícios. 

2.3. TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA PROJETOS E GESTÃO DE ARRANJOS FÍSICOS 

Para cada tipo de arranjo físico é permitido o uso de diferentes técnicas e ferramentas. As duas 

principais ferramentas utilizadas para a avaliação do layout atual do restaurante foram 

mapofluxograma e estudo de tempos cronometrados.  
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Segundo Neumann e Scalice (2015), o mapofluxograma representa a movimentação física de um ou 

vários itens (que podem ser produtos, materiais ou pessoas) através dos centros de processamento 

dispostos no layout de uma instalação produtiva. A representação é feita através de linhas gráficas, 

com indicação do sentido de movimento, sobre a planta baixa da instalação envolvida. O uso do 

mapofluxograma facilita a observação da existência de cruzamentos de fluxos, idas e voltas excessivas, 

e deslocamentos longos sem a existência de operações. Esses elementos são indicativos de uma má 

distribuição do layout atual.  

De acordo com Oliveira et al. (2012) existem dois métodos principais para mensurar a capacidade 

produtiva de uma empresa: o primeiro é através de um estudo de tempos cronometrados e o segundo 

é a através do estudo de movimentos e tempos sintéticos. O estudo de tempos cronometrados é o 

mais empregado para medir a capacidade produtiva, pois esse leva em consideração fatores 

relacionados com o trabalhador, que acabam influenciando na produção. Segundo Martins e Laugeni 

(2005), medidas de tempos são dados importantes para estabelecer padrões, a fim de obter um 

planejamento da unidade produtiva utilizando os recursos disponíveis, avaliar o desempenho, 

fornecer dados para que se possam determinar custos de fabricação, orçamentos, custo de novos 

produtos, abertura para o estudo de balanceamento de estrutura de produção, comparações e 

análises. 

3. O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UESC 

O Restaurante Universitário da UESC serve cerca de 1300 refeições diárias, nos três turnos de 

funcionamento (cerca de 900 refeições somente no período do almoço). O prédio no qual funciona o 

restaurante possui um pavimento subterrâneo, onde se encontram os vestiários para os funcionários, 

depósito, escritório e uma subestação de energia elétrica, e mais quatro pavimentos superiores, onde 

estão localizadas a cozinha e as áreas destinadas aos clientes. A Figura 1 apresenta a planta baixa dos 

quatro pavimentos superiores do RU/UESC. O restaurante possui um total de 97 mesas, com 4 cadeiras 

acopladas cada, totalizando 388 lugares.  
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Figura 1 - Planta baixa dos quatro pavimentos superiores do RU da UESC 

 

Os pavimentos são desencontrados, de forma que o 3° pavimento fica acima do 1° pavimento e o 4° 

pavimento fica acima do 2° pavimento, sendo interligados por rampas de acesso conforme 

demonstrado na Figura 2. 

Figura 2 - Vista lateral dos quatro pavimentos superiores do RU da UESC 

 

A cozinha do restaurante está organizada seguindo um arranjo físico por processo, distribuídos pelos 

setores de estocagem, preparo e cocção dos alimentos, higienização dos utensílios, etc. As áreas de 

distribuição dos alimentos aos clientes são organizadas em um arranjo físico por produto. 
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No 1° pavimento encontra-se o balcão de pagamento e registro dos clientes, com dois terminais de 

atendimento, e uma área destinada à formação de uma fila de espera. O restaurante conta com um 

sistema de reconhecimento biométrico para controlar a entrada de clientes, que devem apresentar o 

seu número de matrícula na universidade e ter sua impressão digital lida, para então efetuar o 

pagamento. 

O cliente, além de comprar uma refeição, que já inclui um copo de suco, pode comprar também outras 

bebidas como refrigerantes e sucos engarrafados, recebendo uma ficha para retirar a sua bebida 

posteriormente. Após a passagem pelo balcão, os clientes seguem para uma das filas de espera dos 

dois buffets térmicos existentes, no 2° e 3° pavimento. 

O Restaurante Universitário da UESC possui um sistema de distribuição de alimentos do tipo 

combinado (ou misto), composto por dois tipos de distribuição, de acordo com os conceitos 

mencionados por Mezomo (2002): por self service ou autosserviço (Sistema de Fluxo Livre) e por 

cafeteria fixa (ou buffet térmico), onde há distribuição porcionada de alguns alimentos.  

Os clientes devem pegar um prato disponível no início da área do buffet térmico e podem se servir 

(em sistema de self service) das opções de saladas, acompanhamentos (como grãos e massas) e 

temperos. No fim do buffet térmico encontram-se as opções de alimentos proteicos (carnes, soja, 

etc.), das quais os clientes têm direito a escolher duas porções dentre as opções disponíveis, que são 

servidas por um funcionário do restaurante. Não é permitido ao cliente o autosserviço dessas opções 

de alimentos proteicos.  

Ao final, os clientes pegam os talheres e também podem pegar um copo de suco dentre as opções de 

sabor existentes e se for o caso, as bebidas refrigeradas compradas no balcão. Então os clientes 

dirigem-se para as áreas com as mesas, no 3°e 4° pavimento, escolhendo o local desejado para realizar 

a refeição. Após a refeição, os clientes devem deixar os pratos e talheres utilizados nas áreas 

destinadas ao descarte destes itens e seguir para a saída do restaurante. 

A reposição de alimentos nos buffets térmicos é realizada pelos funcionários através da troca das 

cubas vazias por abastecidas trazidas da cozinha, carregadas pelos funcionários sem o auxílio de 

equipamentos adequados, pelo mesmo corredor onde os clientes aguardam na fila para se servir. 
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4. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

O objetivo do trabalho é desenvolver uma sugestão de layout que contemple melhorias nas áreas de 

atendimento ao cliente do Restaurante Universitário. Para alcançar tal objetivo, o trabalho foi dividido 

nas seguintes etapas: 

 Análise e definição do problema; 

 Levantamento bibliográfico; 

 Definição de um método e adaptação do mesmo; 

 Coleta de dados a partir de cronometragens e visitas para a observação do fluxo e de demanda; 

 Análise dos dados obtidos, utilizando métodos gráficos e estatísticos; 

 Sugestão de um novo layout para o restaurante. 

A partir das observações feitas durante as visitas ao restaurante universitário, foram constatados 

diferentes problemas provenientes das instalações físicas e procedimentos adotados pela empresa 

que opera o restaurante. Estes problemas foram: 

 A forma de registro dos alunos e pagamento no caixa contribui para a lentidão no 

funcionamento do restaurante; 

 A distribuição atual das mesas e buffets térmicos causa fluxos inadequados de pessoas; 

 A reposição dos alimentos, pratos e talheres é um ponto de lentidão do funcionamento do 

restaurante, sendo que a reposição dos alimentos pelos funcionários é feita de forma 

inadequada quanto a questões ergonômicas e de segurança; 

 A atual saída do restaurante não possui uma rampa de acessibilidade. 

Para melhor entendimento dos fluxos de pessoas nos quatro pavimentos superiores, as direções e 

sentidos destes fluxos foram representados graficamente através de mapofluxogramas. As figuras 3 e 

4 trazem essas representações dos fluxos.  
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Figura 3 - Planta atual do 1° e 2° pavimento, com os fluxos de entrada e a saída de pessoas 

 

 

Figura 4 - Planta atual do 3° e 4° pavimento, com os fluxos de entrada e a saída de pessoas 
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Estes mapofluxogramas auxiliaram na determinação das sugestões de modificação e projeto do novo 

layout. 

O tempo gasto pelos usuários do restaurante nas filas é um ponto importante para a avaliação da 

qualidade do serviço prestado, e também um importante parâmetro dentro de uma futura análise de 

desempenho de uma eventual mudança no layout atual. Para determinar o comportamento das filas 

quanto ao tempo de permanência dos usuários, foram realizadas cronometragens nos dois segmentos 

observados na fila: a fila de espera até a chegada ao buffet térmico e a fila formada ao longo do buffet 

térmico (medindo o tempo dos clientes se servirem). 

Os tempos de espera na fila até a chegada a um dos dois buffets térmicos disponíveis foram medidos 

ao longo de 12 intervalos iguais de 10 minutos, das 11:20h até as 13:10h, onde no início de cada 

intervalo a última pessoa da fila recebia uma ficha de controle numerada, que era devolvida assim que 

esta pessoa chegava a um dos buffets térmicos, então o seu tempo de espera na fila era registrado. 

O comportamento das filas ao longo dos buffets térmicos, ou seja, o tempo necessário para se servir, 

foi estudado a partir da cronometragem do tempo que um usuário lavava para tal fim. Foram 

realizadas 25 medidas, a partir de 25 pessoas escolhidas aleatoriamente na fila do buffet térmico, 

sendo que a cada 18 minutos eram realizadas 5 medições, o que constituía um grupo de medidas, 

formando ao final 5 grupos com 5 medidas cada um. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cronometragens realizadas para medir os tempos de permanência dos clientes nas filas geraram os 

resultados apresentados neste tópico. 

O gráfico 1 apresenta o tempo que a última pessoa da fila em cada horário de entrega da ficha de 

controle permanece nela até a chegada em um dos buffets térmicos. Os tempos de espera na fila no 

intervalo de 11:20h à 12:40h permaneceram relativamente próximos, apresentando o maior valor às 

11:50h (56 minutos), e menor valor às 12:10h, (48 minutos), uma diferença de aproximadamente 15% 

entre os tempos máximo e mínimo deste intervalo. A média de tempo neste intervalo é de 50 minutos. 

Uma das possíveis causas para o pico de tempo de espera na fila às 11:50h é que grande parte das 

aulas matutinas terminam às 11:40h, e muitos alunos se dirigem para a fila do restaurante, levando 

de 5 a 10 minutos até a chegada.  

No intervalo de 12:50h à 13:10h há uma diminuição da demanda, devido à proximidade do horário 

das aulas vespertinas, iniciadas às 13:30h, já que a permanência na fila poderia gerar atrasos aos 
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alunos, além da incerteza da existência de almoços subsidiados, que normalmente terminam próximo 

das 13:20h. 

Gráfico 1 - Tempo de espera para o último da fila em cada horário  

 

O gráfico 2 apresenta medições do tempo necessário para um cliente se servir, ou seja, o tempo que 

o cliente leva para colocar as opções de alimentos no prato e escolher a bebida desejada. Esse gráfico 

possui 25 medições, que foram divididas em 5 grupos, contendo 5 clientes em cada grupo. A cada 18 

minutos era realizada a cronometragem do tempo de um grupo de 5 clientes, escolhidos 

aleatoriamente.  

Existem dois picos de tempo, um no primeiro grupo (4 minutos) e outro no terceiro grupo (4 minutos). 

Eles ocorreram, respectivamente, devido à falta de talheres e a falta de alimentos no buffet térmico, 

o que gerou um maior tempo de espera na fila para os clientes em questão, propagando este atraso 

para os clientes posteriores. Considerando estes picos de tempo como observações atípicas (outliers) 

e os descartando para evitar interferências no resultado, a média do tempo necessário para um cliente 

se servir foi de 2 minutos. 
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Gráfico 2 - Tempo para se servir no buffet térmico 

 

As mudanças da estrutura física do restaurante são limitadas devido à disponibilidade de recursos pela 

universidade e fatores estruturais da construção. Sendo assim, as mudanças propostas concentraram-

se no arranjo físico e na dinâmica da área do restaurante destinada aos clientes. Para isso foram feitas 

a redistribuição das mesas, do caixa e dos buffets térmicos, a criação de uma terceira área para 

distribuição dos alimentos (com um novo buffet térmico), adequação dos fluxos de pessoas através de 

demarcações no piso, modificações na forma de reposição dos alimentos nos buffets térmicos com a 

inclusão de um elevador de carga e carrinhos de transporte para a reposição de talheres, pratos e 

alimentos. Uma mudança simples sugerida na estrutura física é criação de uma rampa de 

acessibilidade na saída do restaurante, para garantir o acesso universal, seguindo a NBR 9050 (ABNT, 

2004), que determina as dimensões necessárias para os locais de passagem de portadores de 

deficiências físicas. 

Além disso, foram observados problemas na comunicação entre os funcionários da cozinha e aqueles 

que ficam nos buffets térmicos, principalmente para reposição dos alimentos, talheres e pratos, sendo 

este um fator decisivo para um bom funcionamento do restaurante. Para resolver este problema de 

comunicação, sugere-se o uso de rádios comunicadores portáteis entre os funcionários da cozinha e 

dos buffets térmicos, o que pode ser uma medida de baixo custo para agilizar a comunicação e, 

consequentemente, a reposição de alimentos, talheres e pratos, reduzindo os tempos de espera 

devido à falta de algum desses itens. 
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Notou-se que as pessoas perdem um certo tempo decidindo de quais opções de alimentos irão se 

servir durante a permanência na fila do buffet térmico. Uma sugestão para reduzir este tempo é 

utilizar um monitor já existente na entrada do restaurante, que atualmente encontra-se desativado, 

para exibir o cardápio diário, fazendo com que as pessoas tenham ciência das opções disponíveis e 

decidam o que desejam se servir durante a permanência na fila anterior ao buffet térmico. Na ausência 

de possibilidade do uso do monitor, um quadro de marcação ou de giz, ou ainda cartaz podem fazer 

as vezes de informativo do cardápio diário. Com essas medidas os clientes poderão  se servir mais 

rapidamente. 

As mudanças sugeridas no arranjo físico do 1° e 2° pavimento estão representadas na Figura 5.   

Figura 5 - Modificações sugeridas no layout do 1° e 2° pavimento 

 

Foram sugeridas as seguintes mudanças: 

 Mudança do posicionamento do caixa, para readequar o espaço destinado a formação da fila; 

 Uso de marcadores no piso para determinar o posicionamento de pessoas, equipamentos e 

fluxos; 

 Destinação de parte da área do 1° pavimento para a criação de um espaço de alimentação com 

mesas realocadas do 3° e 4° pavimento; 
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 Instalação de um elevador de carga, em uma sala atualmente não utilizada na cozinha, para 

transportar alimentos da cozinha para a nova área de alimentação criada no 4° pavimento; 

 Adequação de acessibilidade na saída do restaurante com a construção de uma rampa de 

acesso. 

As mudanças sugeridas no arranjo físico do 3° e 4° pavimento estão representadas na figura 6.   

Figura 6 - Modificações sugeridas no layout do 3° e 4° pavimento 

 

Foram sugeridas as seguintes mudanças: 

 Retirada de uma fila de mesas do 3° pavimento para a realocação do 2° buffet térmico e criação 

de um espaço amplo para a formação da fila e trânsito dos carrinhos repositores, criando um 

circuito para organizar o fluxo de pessoas; 

 Uso de marcadores no piso para determinar o posicionamento de pessoas, equipamentos e 

fluxos; 

 Retirada de uma fila de mesas do 4° pavimento para a criação de uma nova área de 

alimentação, com um 3° buffet térmico reabastecido por um elevador de carga; 

 Realocação de algumas mesas para melhorar o fluxo de pessoas no 4° pavimento. 
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As mesas que foram retiradas do 3° e 4° pavimento foram realocadas para o 1° pavimento, que ficou 

com 72 lugares (18 mesas). O 3° pavimento que originalmente possuía 200 lugares, com as mudanças, 

passou a ter 156 lugares. O 4° pavimento que originalmente possuía 188 lugares, com as modificações, 

passou a ter 160 lugares. As mesas retiradas do 3° e 4° pavimento foram realocadas para o 1° 

pavimento, logo o número total de lugares no restaurante permaneceu o mesmo (388 lugares). 
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4. CONCLUSÕES 

Diante dos problemas encontrados no Restaurante Universitário da Universidade Estadual de Santa 

Cruz, que se agravaram com o aumento do número de estudantes nos últimos anos, este estudo foi 

em busca de soluções para auxiliar no melhor desempenho deste importante prestador de serviços 

para a comunidade acadêmica.  

Como principais técnicas identificadas na literatura e utilizadas neste estudo, destaque para o 

mapofluxograma e a cronoanálise que em conjunto permitiram projetar melhorias que visam a  

desarticulação dos lead times, melhorias no aproveitamento do espaço físico, na ergonomia e na 

locomoção de colaboradores e clientes,  rapidez na reposição de alimentos, talhares e pratos e uma 

adequação para acesso universal ao restaurante. Todas essas modificações propostas foram feitas 

prevendo baixos investimentos em virtude da limitação de recursos financeiros. 

As demarcações de fluxo no piso devem manter a passagem de pessoas de modo livre e organizado, 

facilitando também a movimentação dos carrinhos de reposição aos buffets. O elevador de carga 

suprirá o terceiro buffet, reduzindo o tempo de reposição. O uso dos rádios comunicadores entre os 

funcionários e a exposição do cardápio diário na entrada do restaurante são outras mudanças que 

devem trazer melhorias a dinâmica de funcionamento do restaurante. 
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Capítulo 17 
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Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa realizada com funcionários estoquista do setor de 

estoque de um supermercado varejista de grande porte do município de Itacoatiara/AM, onde se 

busca identificar os movimentos e posturas inadequadas adotadas por esses colaboradores. A 

pesquisa se caracteriza como qualitativa e exploratória, pois ocorreu a coleta de dados numéricos, 

assim como a coleta de imagens, fotografias e filmagens. Utilizou-se o software Ergolândia 7.0 para a 

tabulação dos dados e aplicação da metodologia OWAS. Os resultados desta pesquisa, para o 

estoquista um, o nível de ação do sistema OWAS para os movimentos analisados, é classificado como 

3, merecendo atenção a curto prazo, com outros fatores avaliados foi possível verificar que o 

colaborador exige um grande esforço em suas pernas. O Estoquista dois foi classificado como de grau 

2 que requer uma verificação na postura durante a próxima revisão rotineira dos métodos de trabalho, 

sendo assim entende-se que a postura adotada na atividade apresenta certo risco à saúde do 

colaborador. 

 

Palavras-chave: Estoquistas, Postura, Método OWAS, Ergonomia.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia e com a alta competitividade das empresas, melhorar a qualidade de seus 

produtos e de seus processos é um dos pontos importantíssimos para que a indústria se mantenha 

sempre em alta no mercado. A relação homem-máquina é um dos fatores que contribui para o bom 

processamento dos insumos, porém expõe o trabalhador a riscos inerentes a sua saúde. Sendo assim, 

é importante estudar a Ergonomia e o quanto esta ciência impacta dentro da organização como o 

todo. A Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) evidencia que a ergonomia tem como objetivo 

intervenções e projetos que se destinam a melhoria da segurança, do conforto, do bem-estar e da 

eficácia das atividades humanas. 

De acordo com a Ergonomics Society, associação nacional de Ergonomia da Inglaterra, a ergonomia é 

o estudo que está atrelado à relação do homem e seu trabalho, envolvendo desde o ambiente até os 

equipamentos, e particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia 

para solucionar os problemas que surgem com o relacionamento homem-máquina. Iida (2005) define 

a ergonomia como o estudo de adaptação do trabalho ao homem, porém a palavra "trabalho" tem 

uma acepção bastante ampla e não abrange somente aquelas tarefas executadas com máquinas e 

equipamentos, que normalmente são utilizados para a transformação dos materiais, mas também é 

toda a situação que ocorre o relacionamento entre o homem e uma atividade de produção.  

Estudos ergonômicos podem ser realizados não só em indústrias, mas também em comércios desde 

os pequenos até os de grande porte, como os Supermercados. Para Parente (2000), o supermercado 

é uma loja que tem como finalidade fechar o elo da cadeia de produção onde o produto acabado é 

levado de forma a satisfazer a necessidade do consumidor final. Segundo Rosa (2012), um dos 

seguimentos que mais buscam elevar os níveis de competitividade em seu mercado de atuação, é o 

seguimento de supermercados, onde estes comércios passam por profundas transformações, 

tornando-se um dos seguimentos que mais crescem no mercado, e sua formação vem desde os 

pequenos varejistas a grandes redes de supermercados, onde em muito dos casos são empresas 

familiares e com mínima gestão profissional. Estes comércios possuem grande importância para a 

sociedade e economia comercial, pois geram empregos, tecnologia, inovação, desenvolvimento 

econômico, produtivo e capital (BORGES, 2001).  

Sendo assim, este estudo tem como objetivo avaliar os funcionários do setor de estoque de um 

supermercado de grande porte localizado no município de Itacoatiara/AM utilizando a metodologia 

OWAS. Este trabalho divide-se em três partes: (1) trata da revisão bibliográfica e uma breve 
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apresentação do método OWAS; (2) a metodologia e; (3) os resultados obtidos junto com a 

caracterização da empresa, aplicação do método OWAS, e uma breve discussão sobre os resultados. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ERGONOMIA 

Em 12 de Julho de 1949 na Inglaterra, um grupo de cientistas e pesquisadores interessados em discutir 

e formalizar a existência de um novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência deu origem a 

Ergonomia, tendo como princípio estudar atividades militares e produção industrial (IIDA, 2005). Para 

Couto (1995) a Ergonomia baseia-se em um conjunto de ciências e tecnologias que visa à adaptação 

confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho, basicamente procurando um modo de 

adaptação das condições de trabalho às características do ser humano. 

O termo ergonomia provém das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (regras). “A ergonomia é 

um estudo da adaptação do trabalho as características fisiológicas e psicológicas do ser humano” 

(ABERGO). 

A ergonomia, portanto, não visa reduzir a variabilidade e adversidade, mas sim em caracterizá-la e 

considerar o plano dos sistemas técnicos, da organização e da formação GUÉRIN et al, 2001).  

Guérin et al. (2001) ressalta ainda que transformar o trabalho é uma finalidade ergonômica. Essa 

transformação deve ser realizada de forma a contribuir para: a concepção de situações de trabalho 

que não alterem a saúde dos operadores, e nas quais estes possam exercer suas competências, ao 

mesmo tempo em um plano individual e coletivo, e encontrar possibilidades de valorização de suas 

capacidades; e alcançar os objetivos econômicos determinados pela empresa, em função dos 

investimentos realizados. 

Os estudos ergonômicos tem alterado seu aspecto ao longo do tempo, além de diagnosticar as 

condições de trabalho inclui uma participação de ergonomistas nos projetos de desenvolvimento 

tecnológico e concepção de novas unidades produtivas (DUARTE, 2001). 

Segundo a Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2000), ergonomia é a parte da ciência que 

cuida da relação dos contribuintes com seus ambientes de trabalho de forma a propiciar saúde e bem-

estar aos funcionários, bem como equilibrar sua importância no sistema em que estão inseridos, sem 

comprometer seu desempenho laboral. Os estudos ergonômicos direcionam-se no sentido de analisar 

e sugerir melhorias em produtos, métodos, tarefas e postos de trabalhos. 
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O objetivo da ergonomia é influenciar a concepção dos meios de trabalho, essa foi a contribuição que 

assumiu a forma de recomendação, praticadas pelos ergonomistas após a análise de uma situação 

existente. Para o aperfeiçoamento dos meios de trabalho, o ergonomista precisa aprender e conhecer 

processos complexos para a solução dos problemas inerentes à ergonomia (FALZON, 2007).  

Para Iida (2005) os domínios de especialização da Ergonomia se dividem em três: física, cognitiva e 

organizacional. A ergonomia física se ocupa das características da anatomia humana, fisiologia e 

biomecânica, relacionada com as atividades físicas, enquanto que a ergonomia cognitiva ocupa-se de 

processos mentais, como a percepção, memória, raciocínio e resposta motora, e por fim, a ergonomia 

organizacional que se ocupa da otimização dos sistemas sócio técnicos, abrangendo as estruturas 

organizacionais, políticas e de processo. 

A ergonomia abrange diversas áreas do conhecimento de maneira interdisciplinar e pela sua natureza 

aplicada. Interdisciplinar significa que a ergonomia se apoia em diversas áreas do conhecimento 

humano e o aplicado configura-se na adaptação do posto de trabalho e do ambiente às características 

e necessidades do trabalhador (DUL; WEERDMEESTER, 2014). 

Sendo assim, a ergonomia proporciona uma melhoria na relação do homem com seu ambiente de 

trabalho, otimizando os processos e interferindo diretamente na qualidade e produtividade em geral 

(TURELLA et al. 2011). 

2.2 MÉTODO OWAS 

 A metodologia OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) foi uma ferramenta desenvolvida 

por três pesquisadores finlandeses que trabalhavam em uma empresa do ramo siderúrgico. Estes 

estudiosos começaram com análises fotográficas das principais posturas achadas tipicamente na 

indústria pesada, onde foram encontradas setenta e duas posturas típicas que resultaram na 

combinação de dorso, braços e pernas (KARHU; KANSI; KUORINKA, 1977). 

Posteriormente, foram realizadas mais de trinta e seis mil trezentos e quarenta observações em 

cinquenta e duas tarefas para que o método OWAS fosse testado, onde diferentes analistas treinados 

que observaram o mesmo trabalho, registraram em média 93% de concordância (IIDA, 2005).  

Neste método a atividade pode ser subdividida em várias fases e posteriormente categorizada para a 

análise das posturas no trabalho. Na análise das atividades aquelas que exigem levantamento manual 

de cargas são identificadas e categorizadas de acordo com o sacrifício imposto ao trabalhador, embora 

não seja este o enfoque principal do método. Não são considerados aspectos como vibração e 
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dispêndio energético. Posteriormente as posturas são analisadas e mapeadas a partir da observação 

dos registros fotográficos e filmagens do indivíduo em uma situação de trabalho (JOODE; VERSPUY; 

BURDOF, 2010). 

Após a visualização das posturas, estas são analisadas e mapeadas, com base na observação do 

trabalhador em uma situação de trabalho. Este método de análise consiste na observação das 

posturas, as quais serão classificadas segundo suas posições, resultando em uma codificação de seis 

dígitos. O primeiro, segundo, terceiro e quarto dígitos indicam as posições de costas, braços, pernas e 

o fator força, respectivamente. Os dois últimos dígitos representam a classificação da fase de trabalho 

(KARHU; KANSI; KUORINKA, 1977). 

Figura 1: Sistema OWAS para registro postural 

 
FONTE: Iida (2005) 

 

Com base nas avaliações, as posturas foram classificadas nas seguintes categorias (IIDA,2005):  

Classe 1: Postura normal, que dispensa cuidados, a não ser em casos excepcionais. 

Classe 2: Postura que deve ser verificada durante a próxima revisão rotineira dos métodos de trabalho. 

Classe 3: Postura que deve merecer atenção a curto prazo. 

Classe 4: Postura que deve merecer atenção imediata. 
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Estas categorias irão variar conforme o tempo de duração das posturas, em percentagens da jornada 

de trabalho ou da combinação das quatro variáveis (dorso, braços, pernas e carga). 

O procedimento descrito foi aplicado durante dois anos na empresa siderúrgica para identificar e 

solucionar os principais focos de problemas. Os resultados levaram a melhoria do conforto e 

contribuíram decisivamente para a remodelação de algumas linhas de produção (IIDA, p. 172, 2005). 

O Método OWAS é simples, destinado a análises ergonômicas da carga postural. Sua aplicação 

proporciona bons resultados, tanto na melhora da comodidade dos postos de trabalho, como no 

aumento da qualidade da produção, consequentemente causada pelas melhorias ergonômicas que 

podem aplicar-se (CUESTA; CECA; MÁS, 2012). 

3. METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÕES DO TRABALHO 

Quanto à abordagem da pesquisa, se caracteriza como qualitativa, pois ocorreu uma coleta de dados 

não numéricos, neste método, a coleta de informações e a análise das mesmas são organizadas, com 

o objetivo de garantir maior acurácia aos resultados (DALFOVO; LANA; SIVEIRA, 2008). Este estudo se 

caracteriza quanto aos fins, como exploratório, pois foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 

as metodologias a serem aplicadas e fez uso de entrevista com os funcionários e gerentes da empresa 

local, utilizando gravadores, fotografias e filmagens, descritiva, pois foi necessário um 

acompanhamento das tarefas diárias dos colaboradores do setor em estudo, sendo realizada a partir 

desta atividade, a aplicação do método OWAS utilizando o software Ergolândia na versão 7.0.  

Esta pesquisa tem como objeto de estudo os funcionários (estoquistas) do setor de estoque de um 

supermercado de grande porte localizado no município de Itacoatiara-AM.  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa onde foi realizado o estudo é classificada como comércio varejista de mercadorias em geral, 

com predominância de produtos alimentícios, localizada no centro do município de Itacoatiara, 

interior do Amazonas. O supermercado é de grande porte e fica aberto ao público no período de 7h30 

da manhã até às 21h da noite, contém um estoque de 350 m² que conta com cinco funcionários sendo 

dois estoquistas que tem como função abastecer o salão do supermercado com os produtos 

armazenados, que neste estudo, serão identificados como estoquista um e estoquista dois, a empresa 

diz que fornece equipamentos de segurança aos funcionários e foi identificado que os funcionários 
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utilizam a cinta lombar. O comércio trabalha com a venda de produtos em fardos e em grandes 

quantidades o que torna o esforço físico dos estoquistas mais intenso, estes funcionários trabalham 

em um turno de 8 horas diárias, cinco dias na semana. 

4. RESULTADO 

4.1 APLICAÇÃO DO MÉTODO OWAS 

Primeiramente, a aplicação do método OWAS foi realizada com o Estoquista um este colaborador tem 

1,76 m de altura e peso de 87 kg, analisou-se o movimento que o estoquista executa ao realizar as 

atividades como o levantamento de cargas ao alocar os fardos de alimentos no corredor e organizar 

as prateleiras é realizado de forma rustica, segundo o colaborador, esta função é executada diversas 

vezes ao longo em seu expediente e o mesmo afirma não sentir nenhuma dor ou cansaço no final da 

sua jornada de trabalho. Abaixo a figura 2 apresenta os resultados obtidos com a aplicação do método 

OWAS, para aplicar este método utilizou-se o software Ergolândia 7.0. 

Figura 2: aplicação do método OWAS para o estoquista um 

 

Fonte: Ergolândia 7.0 (2019) 

Observando a figura 2, verifica-se que o dorso está inclinado, os braços estão para baixo, as pernas 

estão flexionadas e a carga está acima de 20 kg, o nível de ação do sistema OWAS para este movimento 

analisado, é classificado como 3, ou seja, esta postura deve merecer atenção a curto prazo, pois 

mesmo que a classificação não tenha atingido o grau 4, deve merecer atenção e cuidado, sendo assim 
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medidas devem ser tomadas o quanto antes, sendo que o colaborador realiza esta atividade 

diariamente. 

Para da mais veracidade aos resultados mostrados acima, a seguir a figura 3 que apresenta as 

codificações do método OWAS no software ergolândia 7.0. A categoria de ação aliviada é de grau 3, 

mas levando em consideração os dígitos dos fatores avaliados abaixo é possível ver que o colaborador 

exige um grande esforço em suas pernas que está sendo considerado de grau 4, pois o colaborador 

fica de pé e agachado deixando os joelhos flexionados, então necessitam de correções imediata, assim 

como também o peso da carga que ultrapassa 20 kg, e o colaborador fica com a coluna inclinada com 

classificação de grau 2, portanto as medidas de correção devem ser tomadas o quanto antes para o 

bem esta do funcionário. 

Figura 3: codificação do método OWAS 

 

Fonte: Ergolândia (2019) 

A figura 4 e demostra o movimento realizado pelo estoquista um, onde ele executa a função de pegar 

os fardos de açúcar no paletes trazido pela empilhadeira e organizar no corredor do supermercado. 

Na visita ao local, foi identificado que cada fardo de açúcar pesa 30 kg, observando as imagens, 

percebe-se que colaborador apresenta um grau de inclinação nas costas. De acordo com Iida (2005), 

trabalhos que exigem posturas desfavoráveis, como o tronco inclinado é um das situações que podem 

causar má postura e produzir consequências danosas no futuro.  
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Figura 4: Arrumar fardos de açúcar no corredor 

 

FONTE: Autores (2019) 

Com base nesses dados pode-se afirma que o colaborador deve adotar correções tão longo quanto 

possível, tendo em vista que essas correções são um fator que irá colaborar para a saúde do mesmo, 

pois essa posição em que este colaborador se encontrar é um dos maiores causadores de problemas 

na coluna. A carga física da postura apresenta-se normalmente prejudicial, exigindo a adoção de 

medidas para mudar a postura o mais rápido possível, pois o colaborador realiza essa função diversas 

vezes ao dia e semanalmente, se não houve melhorias na realização da atividade poderão ocorrer 

problemas graves no futuro. 

Em seguida, realizou-se a aplicação do método OWAS com o estoquista dois que possui 1,75 m de 

altura e 89 kg, que realizava uma atividade idêntica ao estoquista um, porém com outro tipo de 

produto. Na figura 5 logo abaixo se pode verificar o banco de dados apresentadas pelo software. 
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Figura 5: análise de dados do estoquista dois 

 

Fonte: Ergôlandia (2019) 

Analisando a figura 5, verificamos que o dorso está inclinado, os dois braços estão para baixo, as 

pernas flexionadas e a carga é inferior a 10 kg, resultando no nível de ação que irá classificar a postura 

do Estoquista dois como de grau 2, que requer uma verificação na postura durante a próxima revisão 

rotineira dos métodos de trabalho, classificando-se como mudança a médio prazo. Como o caso 

analisado apresentou grau 2, entende-se que a postura adotada na atividade apresenta menor risco à 

saúde do colaborador, porém mesmo assim tanto o colaborador quanto a empresa devem tomar 

medidas de precauções, pois esta postura de trabalho pode causar problemas que venham a se 

agravar ao longo do tempo de trabalho. A seguir a figura 6 onde é apresentada a codificação do 

método OWAS gerada pelo software ergolândia 7.0. 

Figura 6: codificação do método OWAS 

 

Fonte: Ergolândia (2019) 
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A figura 7 que mostram os movimentos do estoquista dois, onde ele executa a função de pegar as 

caixas de leite condensado no palete trazido pela empilhadeira e arrumar no corredor. Cada conjunto 

de 30 caixas de leite condensado pesa 7,5 kg e como o Estoquista um, este funcionário também 

apresenta certo grau de inclinação no tronco, esse grau faz com que a costa fique em uma posição não 

recomendada. 

Abaixo pode-se verificar que mesmo que o colaborador esteja manuseando uma carga que pode ser 

considerada leve comparando com o estoquista um, este colaborador deve adotar medidas de 

precações para evitar lesões posteriores, principalmente os problemas na coluna como já citado 

anteriormente.  

Conforme as figura 6 de codificações do método OWAS há evidencias que o colaborador exige muito 

esforço das pernas e da coluna, com base nesses dados ele deve corrigir a forma que agacha e manter 

a coluna ereta, dessa forma irá evitar lesões futuras.  

Figura 6: Arrumar caixas de leite c. no corredor 

 
FONTE: Autores (2019) 
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CONCLUSÃO 

A partir dos dados coletados o trabalho teve seu objetivo alcançado com a avaliação dos funcionários 

de um setor estoquista, verificando se suas funções estavam sendo realizadas com as posturas 

corporais adequadas junto aos padrões ergonômicos, sendo que as condições de trabalho incluem 

aspectos relacionados ao levantamento de peso, transportes e descargas de materiais. Desta forma, 

acredita-se que o objetivo foi alcançado. 

Os principais resultados obtidos foram: (1) o método OWAS possibilitou a analise adequada da postura 

dos trabalhadores, sendo identificadas de grau 3 e 2 precisando de correções a médio e curto prazo, 

(2) tanto o funcionário um quanto o funcionário dois utilizavam os (EPIs) necessários para o 

deslocamento de cargas, proteção como o protetor da lombar (cinta projetada para diminuir a tensão 

na coluna lombar, oferecendo alivio e conforto na realização de esforços repetitivos, como o levantar 

e movimentar cargas), (3) todavia, ambos não adotavam posturas corretas para o levantamento dos 

produtos, tendo então a necessidade de correções como mostra o estudo. 

 A limitação da pesquisa reside na aplicação do método OWAS em apenas dois funcionários do setor 

de estoque de um supermercado varejista, observando então todos seus percursos na realização de 

seus afazeres.  A partir deste estudo, sugerem-se mudanças ergonômicas efetivas, visto que seria 

possível a prevenção para diminuir os riscos de seus funcionários tendo como prioridade a satisfação 

dos mesmos como conforto, segurança e qualidade de vida.  

Após a aplicação do sistema OWAS ficou visível à necessidade da empresa em corrigir as posturas de 

seus funcionários, embora não tenham alcançado a classificação 4 apresentaram posturas que 

precisam ser corrigidas a curto prazo, para que em um futuro próximo não tenham a saúde afetada. 

É importante que as empresas estejam preocupadas com seus colaboradores, e a correção postural 

deve ser uma destas preocupações. Esforços repetitivos com posturas prejudiciais podem causar 

estresses musculares, fadigas ou dores nas regiões do corpo. Sendo assim, o método OWAS é uma 

ferramenta importante que quando aplicada pode ajudar a empresa a verificar e corrigir as posturas 

de seus colaboradores.  A relevância do estudo consiste em contribuir significativamente para a 

conscientização dos colaboradores e das empresas sobre a segurança, além de servir de base para 

futuras pesquisas científicas, relacionados a diversos setores de uma empresa dando ênfase a 

funcionários que trabalham no setor de estoque com levantamento de cargas e descargas de 

produtos. 
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Resumo: Sob o título Análise de Riscos Ambientais e de Acidentes do Trabalho, o presente estudo 

apresenta diversas nuances existentes na segurança e saúde do trabalho em empresas do setor 

petrolífero.  Diante dos problemas relacionados com o tema, a pesquisa apresenta como questão 

norteadora: Quais ações devem ser implantadas para que a SOTEP promova maior segurança nas 

operações de manutenção em poços de petróleo e gás, reduzindo acidentes de trabalho e aperfeiçoe 

a análise de riscos? A fim de responder a tal questão, o objetivo da pesquisa foi avaliar a eficácia do 

plano de ação implementado para verificar a redução ou não no índice de acidentes de trabalho no 

processo de manutenção em poços de petróleo e gás sob a ótica de gestão de riscos. Através de 

metodologia descritiva, quantitativa e de campo, foi possível analisar os dados após a implementação 

do plano de ação e confirmado a eficácia do plano imposto, onde o índice de acidentes e incidentes 

do trabalho foi reduzido drasticamente. 

 

Palavras-Chave: Saúde e Segurança no trabalho. Acidentes. Análise de Riscos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A exploração e negligência em relação à segurança e saúde do trabalhador não é um fenômeno 

incomum ao longo da história do homem. Entretanto, este fenômeno já fosse visto desde a 

antiguidade, somente depois da revolução industrial ele ficou mais evidente. Isto porque, as mudanças 

sociais, culturais e econômicas promovidas, pós-revolução industrial, trouxeram também benefícios 

na área de segurança para os trabalhadores. 

Embora o abuso aos trabalhadores tenha perdurado por muito tempo, os movimentos sociais e 

trabalhistas, assim como os sindicatos fizeram pressão suficiente para que o Estado passasse a legislar 

sobre o tema. Neste contexto, surgiram as primeiras normas regulamentadoras, que protegiam o 

empregado da exploração acintosa do empregador. 

Neste contexto, as empresas devem promover o estudo cuidadoso de seus processos produtivos, 

identificando riscos ambientais, a incidência ou não de acidentes. Devem, ainda, apontar e analisar 

suas causas, no sentido de comprová-las ou não. É evidente que o objetivo final destes estudos deve 

ser a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, lançando-se mão de planos de ação eficazes na 

eliminação das causas e minimização dos riscos ambientais inicialmente levantados e, 

consequentemente, do problema que se deseja mitigar.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. POÇOS DE PETRÓLEO 

O petróleo é um dos bens de consumo transformáveis mais cobiçados do mundo. Embora o mesmo 

advenha de recursos naturais, sua exploração e produção requer a perfuração de poços que alcancem 

seus reservatórios e o tragam até a superfície. A perfuração de poços, realizadas por sondas de 

perfuração, pode se dar no mar (offshore) ou em terra (onshore). (VICTOR et al. 2012, p. 01). 

Os poços podem ser classificados principalmente quanto à profundidade e finalidade. Assim, eles 

podem ser exploratórios ou de lavra. De acordo com Victor et al. (2012, p. 02), os exploratórios têm o 

objetivo de descobrir novos campos de atuação ou novas jazidas de petróleo. Eles podem ser: 

estratigráficos, que tem a finalidade de compor dados a respeito da bacia onde o poço é perfurado na 

fase de produção; pioneiro, que tem o objetivo de verificar uma estrutura mapeada, determinando 

limites; de injeção, que leva agua ou gás no reservatório. 
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Segundo Costa (2008, p. 07), os poços de lavra têm a finalidade de retirar o hidrocarboneto da rocha 

existente no reservatório. Estes poços podem ser classificados em: poços de desenvolvimento, que é 

perfurado dentro da zona limítrofe do campo para que o petróleo seja drenado a partir de testes 

realizados nos poços pioneiros; e os poços de injeção, que tem a finalidade de injetar fluido no 

reservatório, auxiliando na recuperação do petróleo. 

Independentes do tipo de poço a ser perfurado e explorado suas estruturas e equipamentos requerem 

constante manutenção. Tem-se ainda que, devido à complexidade das intervenções marítimas, os 

riscos ambientais envolvidos nessas atividades são maiores do que em poços terrestres. 

2.2 SEGURANÇA DO TRABALHO 

Segundo Nunes (2014, p. 08), a segurança do trabalho é: 

[...] um conjunto de medidas que deve ser adotado pelas empresas de forma integrada para 
eliminar ou neutralizar os riscos existentes no ambiente de trabalho, com a finalidade de 
preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores. 

 
Este conceito permite que se compreenda a segurança do trabalho como uma variável que é 

inversamente proporcional ao risco.  Assim, quanto maior a segurança, menor o risco de ocorrência 

de acidentes ou de doenças ocupacionais.  

2.3 DESVIOS E INCIDENTES 

Embora o foco dos trabalhos relacionados com a segurança do trabalho quase sempre seja voltado 

para acidentes de trabalho, os desvios e incidentes também devem ser analisados atentamente, uma 

vez que ambos podem ser causa dos chamados acidentes de trabalho.   

Segundo Maia (2002, p. 25), os desvios são: 

[...] qualquer ação ou condição que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, a 
danos a pessoas, ao patrimônio ou causar impacto ambiental, que se encontre desconforme 
com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do 
sistema de gestão, ou boas práticas. 

 
Coelho; Malaquias (2010, p. 24) dizem que todo incidente, especialmente os que têm gravidade maior, 

devem ser reportados à chefia de segurança do trabalho, para que as causas do problema sejam 

identificadas e analisadas e soluções que previnam novas ocorrências sejam apontadas, ou até mesmo 

evitem que tal incidente se torne um acidente. 
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2.4 ACIDENTES DE TRABALHO 

De acordo com a lei 8.813/1991, acidentes de trabalho são “[...] os que ocorrem pelo exercício do 

trabalho a serviço de uma empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause 

morte, ou a perda ou redução, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.” (BRASIL, 

1991, art. 29). 

Observa-se também a existência de situações que se equiparam a acidentes de trabalho. Coelho e 

Malaquias (2010, p. 17) dizem que podem ser considerados acidentes de trabalho: as doenças 

profissionais, que são aquelas geradas ou “[...] desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade”; acidentes relacionados ao trabalho, que, mesmo que não sejam causa únicas, 

causa a morte do trabalhador.  

De acordo com Coelho e Malaquias (2010, p. 17), podem ser equiparados a acidentes de trabalho: os 

sofridos fora do local de trabalho, mas decorrentes da execução de ordem ou na realização de serviços; 

viagem a serviço da empresa, no percurso da residência para o local de trabalho e vice e versa; e os 

ocorridos no período de refeição ou descanso.  

2.6 RISCOS AMBIENTAIS E NORMAS REGULAMENTADORAS 

Antes de se desenvolver estudo sobre os riscos ambientais e normas regulamentadoras relacionadas, 

deve-se observar a definição de risco.  Segundo Maia (2010, p. 13), riscos é “[...] tudo o que pode 

causar acidentes, ou seja, tudo com potencialidade ou probabilidade de causar acidentes”. 

A NR – 9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, diz que são considerados 

riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos. Em relação aos primeiros, podem ser 

incluídas todas as formas de energia a que os colaboradores de uma empresa podem estar expostos, 

tais como ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, 

radiações não ionizantes, assim como o infrasson e ultrasson.  

Barsano; Barbosa (2012, p. 93) mencionam que os riscos químicos são os que envolvem substâncias, 

compostos ou produtos que podem ser absorvidos pelo organismo, através da exposição crônica ou 

não.  Os riscos biológicos são os advindos de agentes biológicos, como: fungos, bactérias, bacilos, 

parasitas, entre outros. (BARSANO; BARBOSA 2012, p. 93).  

Além destes riscos ambientais, Barbosa Filho (2011, p. 105) nomeia outros dois: ergonômicos e de 

acidente.  Os riscos ergonômicos, regulamentados pela NR-17, são os advindos também da 



 

 

                                                                                                   288 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

biomecânica entre o posto de trabalho e o seu operador, observa-se o movimento, a postura, o posto 

de trabalho, ou seja, todos os elementos que compõe uma análise ergonômica do trabalho de forma 

a prevenir todo e qualquer risco.  

Em relação a riscos de acidentes de trabalho, Barbosa Filho (2011, p. 106) diz que são os que “[...] 

decorrem da presença material de oportunidades de dano”.  

Outro conceito importante é o de perigo, que, segundo Maia (2002, p. 20), é: 

[...] uma ou mais condições de uma variável com potencial necessário para causar danos tais 
como: lesões pessoais, danos a instalações e equipamentos, meio ambiente, perda de material 
em processos ou redução da capacidade produtiva. 

 
É comum o uso dos termos riscos e perigos como sinônimos, mas há de se entender uma diferença 

elementar.  O perigo apenas se “[...] identifica uma condição com potencial de causar danos” e os 

riscos indica a “[...] avaliação de consequências e probabilidade de ocorrência do evento gerador de 

danos.” 

2.8 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

O alcance da qualidade pode ser observado de diversas formas. Ressalta-se, no entanto, que as 

tradicionais ferramentas da qualidade vêm sendo utilizadas com o intuito de maximizar a produção e 

reduzir perdas, o que pode incluir minimização de riscos ambientais de trabalho. 

De acordo com Paladini (2012, p. 41), as ferramentas da qualidade são: “[...] dispositivos, 

procedimentos gráficos, numéricos ou analíticos, formulações práticas, esquemas de funcionamento, 

mecanismos de operação, enfim, métodos estruturados para viabilizar a implantação de melhoria no 

processo produtivo”. A Figura 01 mostra o resumo das principais ferramentas da qualidade e suas 

finalidades. 
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Figura 01 – Principais finalidades das ferramentas da qualidade 

 

Fonte: Carpinetti (2010, p. 79). 

3. METODOLOGIA 

O método utilizado neste estudo se baseou em um estudo de caso realizado em uma empresa 

prestadora de serviços de perfuração, completação e manutenção de poços de produção de óleo e 

gás, como também poços injetores de água, vapor ou gás lift, nas áreas onshore e offshore. Nesse 

estudo de caso foi avaliada a aplicabilidade das ferramentas da qualidade na análise de riscos de 

acidente do trabalho.  

O presente estudo tratou-se de uma pesquisa explicativa e descritiva, por esclarecer conceitos sobre 

os aspectos da análise de risco de acidente do trabalho, as causas dos acidentes e incidentes, bem 

como a utilização de ferramentas da qualidade para melhor gerir esses riscos. Além de elucidar todas 

as etapas de implantação das ferramentas da qualidade na gestão dos riscos do trabalho das atividades 

de manutenção em poços de petróleo e gás. Com relação à abordagem utilizada no estudo, esta foi 

classificada como qualiquantitativa. Os dados foram coletados por meio da observação pessoal, uma 

vez que o autor do estudo participou por todas as etapas de aplicação das ferramentas da qualidade 

na análise dos riscos e elaboração do plano de melhoria para a redução do índice de acidentes e 

incidentes de trabalho no processo de manutenção em poços de petróleo e gás.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO E GÁS 

Para se desenvolver as atividades de perfuração de um poço de petróleo e colocar o mesmo em 

produção, faz-se necessário o uso do equipamento chamado sonda. Basicamente em terra existem 

dois tipos de sondas, as sondas de perfuração ou sonda convencional (SC) e as sondas de completação 

ou sonda de produção terrestre (SPT). 

As sondas petrolíferas, independente se de perfuração ou completação, tem o mesmo princípio, um 

carrier ou carro sonda, dotado de um motor à combustão interno, um guincho movido pelo motor, 

que tem a finalidade de elevar e ou descer os tubos no poço, sustentados por cabos de aço e uma 

plataforma de serviços, estrutura metálica, onde as atividades são desempenhadas. 

Após ser concluída perfuração e analisada a viabilidade econômica, o poço é equipado para produção 

de óleo ou gás, onde para a conclusão dessa fase, será utilizada uma sonda de produção terrestre para 

intervir e realizar todas as operações programadas para o mesmo. Basicamente, o processo de 

intervenção ou manutenção nos poços é dividido em três operações: avaliação, completação e 

workover. 

A avaliação é uma intervenção realizada no primeiro poço do campo petrolífero descoberto. O 

objetivo principal da avaliação é identificar o potencial de produção do poço, o tipo de fluido contido 

na formação produtora e principalmente a viabilidade econômica do campo a ser explorado.  

A completação é uma intervenção realizada com o objetivo de colocar o poço em produção, porém 

antes da equipagem deste, realiza-se atividade denominada teste de produção, com a finalidade de 

testar o potencial de produção do poço e após obtido os resultados, será definida a equipagem para 

produção de óleo ou gás, como também, caso o poço não seja viável economicamente, o abandono 

temporário ou definitivo do mesmo. 

Workover ou trabalhos pós completação, é toda e qualquer operação realizada no poço, após a 

completação deste, geralmente realiza-se este tipo de operação para corrigir problemas em 

equipamentos, efetuar limpeza, desobstrução das zonas produtoras de petróleo ou gás e ainda para a 

mudança do método de elevação artificial do poço. 

Para se iniciar intervenção no poço, a empresa contratante gera e envia para a sonda ordem de serviço, 

documento por escrito chamado programa do poço. Nesse documento constam todas as informações 
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necessárias para a operação no poço. A Figura 02 mostra o fluxograma do processo de manutenção 

em poços de petróleo e gás.  

Figura 02 – Processo de manutenção em poços de petróleo e gás 

     

Fonte: Autor do estudo 
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4.2 FATORES DE RISCOS DE ACIDENTES E INCIDENTES 

Em todas as operações descritas anteriormente, desenvolvidas nas atividades onshore de poços de 

petróleo ou gás, puderam-se identificar fatores de riscos associados, que atrelado à falta ou falha na 

análise dos riscos, tornam-se potenciais causas de acidentes de trabalho. 

Por meio de brainstorming foi realizado levantamento dos fatores de riscos nas atividades 

desenvolvidas no processo de manutenção em poços de petróleo e gás pelos mantenedores da 

empresa estudo de caso, supervisor e técnico de segurança do trabalho. Ao final do levantamento 

foram avaliados também os procedimentos operacionais da empresa, constatando-se que os mesmos 

comtemplavam a maior parte dos fatores de riscos levantados. Conforme descrito anteriormente, 

após o recebimento do programa do poço e solicitados todos os materiais e equipamentos para 

intervenção no mesmo, inicia-se o transporte e montagem da sonda e dos equipamentos periféricos, 

nessas atividades existem diversos riscos que se não forem analisados e administrados, contribuem 

de forma significativa para o aumento do índice de acidentes do trabalho. A Figura 03 mostra os riscos 

inerentes a essas atividades. 

Figura 03 – Riscos das operações de desmontagem, transporte e montagem de sonda e equipamentos 

ATIVIDADE FATORES DE RISCOS 

 Queda de colaborador, ferramentas e equipamentos; 

 Ser prensado por ferramentas ou equipamentos; 

 Colisão de veículo, atropelamento, tombamento; 

Desmontagem, transporte e Geração de ruído, vibração, risco ergonômico; 

montagem da sonda e equi- Ruptura de cabo e mangueiras pressurizadas; 

pamentos (DTM). Contato com rede elétrica no percurso ou na locação; 

 Risco de incêndio, explosão e derramamento; 

 Risco de acidente de transito; 

Fonte: Autor do estudo 

Concluída montagem da sonda e equipamentos periféricos no poço, a próxima etapa é a drenagem 

das pressões existentes no poço para possibilitar a retirada da coluna e ao final do processo a descida 

da coluna de hastes de bombeio.  Estas operações apresentam um número considerável de fatores de 

riscos, conforme descritos na Figura 04.  
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Figura 04 – Riscos das operações de drenagem do poço e retirada/descida das hastes 

ATIVIDADE FATORES DE RISCOS 

Drenagem do poço e retira- 

da / descida das hastes.  

Inalação de gases e substâncias tóxicas; 

Rompimento de cabos, hastes e linhas pressurizadas; 

Possibilidade de incêndio, explosão, queda; 

Escorregões, bater contra, cair sobre; 

Contaminação do ar por gases e do solo por óleo; 

Reversão de chave manual ou chave hidráulica; 

Ser atingido por marreta ou hastes de bombeio; 

Queda de equipamento içado. 

Fonte: Autor do estudo 

A análise e gerenciamento desses riscos devem ser abordados antes do início das operações e todos 

os colaboradores envolvidos no processo deverão estar cientes desses fatores, bem como, a medida 

de controle implantada, podendo, dessa forma, evitar a ocorrência de um acidente.  

Nas operações de instalação / retirada do preventor de erupção (BOP), retirada / descida da coluna 

de produção (tubos) e teste de pressurização do poço, os fatores de riscos de acidentes do trabalho 

são elevados. Pelo histórico de acidentes da empresa, estas atividades são as responsáveis pela maior 

percentagem de acidentes ocorridos. No brainstorming realizado foram levantadas diversas causas 

destes acidentes, observando-se que os mesmos ocorreram em virtude do fato de que, no momento 

das operações, os colaboradores desconheciam os riscos e, quando tomam conhecimento dos 

mesmos, não adotam medidas de controle.  

Percebe-se, desta forma, que as operações citadas anteriormente apresentam inúmeros fatores de 

riscos, com alto potencial de acidentes do trabalho e grave. Isto porque, tais atividades envolvem 

elevação de cargas, linhas pressurizadas, projeção de estilhaços de ferro, queda de colaborador. Esses 

fatores devem ser enfatizados nas palestras de diálogo diário de segurança (DDS) e medidas de 

controle implantadas, sob pena do acontecimento de um acidente do trabalho. 

4.3 ANÁLISE DOS ÍNDICES DE ACIDENTES E INCIDENTES DO TRABALHO 

Feito levantamento e constatado que no período correspondente de Janeiro a Abril de 2014 foram 

registrados 11 ocorrências de acidentes e incidentes do trabalho (nomeados como ocorrências 

negativas). Como mostra a Figura 05, destas 11 ocorrências, 07 (63,64%) foram acidentes e 04 
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(36,36%) foram consideradas como incidentes de trabalho, nas quais não se observou lesão ao 

colaborador envolvido no evento, apenas em pequenos prejuízos patrimoniais para a empresa em 

estudo. 

Figura 05 – Ocorrências gerais antes do plano 

 

Fonte: Autor do estudo 

Ressalta-se que, embora estes índices não pareçam elevados, a empresa adota política de acidente 

zero, ou seja, de prevenção de acidentes de trabalho, sendo inaceitável sua ocorrência.  Além disso, 

observa-se que os incidentes são o anúncio de potenciais acidentes, caso suas causas não sejam 

devidamente tratadas. 

Após a implementação do plano de ação e do formulário de análise preliminar de riscos para a redução 

do índice de acidentes e incidentes do trabalho, os supervisores, operadores, entre outros envolvidos, 

bem como, os gestores, afirmaram que com os treinamentos de percepção de riscos de todos os 

colaboradores, treinamento em procedimentos operacionais, diálogos de segurança, revisão do plano 

de manutenção e projetos de alguns equipamentos e aplicação da APR, a ocorrência de acidentes e 

incidentes de trabalho durante a execução do processo de manutenção em poços de petróleo e gás 

diminuíram consideravelmente. 
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No período de Maio a Outubro de 2014, foram registradas apenas 3 ocorrências, sendo que dessas 

três ocorrências, duas foram acidentes sem afastamento das atividades e um incidente, conforme 

mostra o Figura 06. 

 Figura 06 – Ocorrências após implantação do plano de ação 

 

Fonte: Autor do estudo 

Vale mencionar que o incidente ocorrido foi apenas a queda de um equipamento da plataforma de 

trabalho no solo, o mesmo não atingiu nenhum colaborador e nem tampouco houve danos materiais, 

o fato foi registrado apenas pelo potencial de risco agregado, onde nesta atividade de montagem dos 

equipamentos estavam envolvidos 6 colaboradores e também que o incidente pode ser tratado como 

um quase acidente e ainda significa o anúncio de um futuro acidente, caso os motivos que geraram o 

mesmo não sejam devidamente tratados. 

Já em relação aos dois acidentes sem afastamentos ocorridos na unidade, um decorreu durante a 

retirada do equipamento da caixa de ferramentas, onde o mesmo prendeu na referida caixa e quando 

o colaborador tentou liberá-lo, sem o uso da corda-guia e a devida análise do cenário, o elevador de 

tubos, pesando aproximadamente 20 kg, caiu de uma altura de 0,15m atingindo superficialmente o 

pé direto do funcionário. 
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O segundo acidente ocorreu na plataforma de serviços, sendo que em uma situação atípica, pois o 

colaborador ao tentar realizar uma atividade que não tinha autorização para efetuá-la naquele 

momento veio a cair sobre a mesma. O motivo da queda foi porque o piso da plataforma estava 

escorregadio em decorrência de um derramamento de óleo, a equipe da sonda já estava 

providenciando a remoção do óleo e limpeza do ambiente para eliminação da condição insegura, o 

local estava isolado e devidamente sinalizado, o funcionário insistiu em executar a atividade e sofreu 

o acidente. 

4.4 ANÁLISES DAS CAUSAS DOS ACIDENTES E INCIDENTES DE TRABALHO 

No brainstorming realizado foram apresentados os dados levantados nesta pesquisa, onde estavam 

reunidos: técnico de segurança, técnicos de operação, supervisor de operação, supervisor de 

manutenção, engenheiro de manutenção, engenheiro de operação e analista operacional da empresa 

em estudo, foram apontadas e filtradas às causas para os acidentes e incidentes, conforme mostra a 

Figura 07, porém ficou evidente que aproximadamente 80% das causas dos acidentes estavam 

relacionadas à análise de riscos das atividades. 

Figura 07 – Diagrama de Ishikawa de acidentes e incidentes de trabalho na empresa em estudo 

ACIDENTES E INCIDENTES
DE TRABALHO

MATERIAIS

MÉTODO

MÃO DE OBRA

MEIO AMBIENTE

MEDIDA

MÁQUINA

Falhas na percepção de riscos
por parte do colaboradores

Negligência do colaborador

Ausência de alguns 
equipamentos

de proteção coletiva Falhas no projeto do
equipamento

Problemas na estrutura física
Do posto de trabalho

Problemas no arranjo
Físico do posto de 

trabalho

Problemas de fixação
Dos equipamentos

Falha na manutenção 
Preventiva dos 
equipamentos

 
 

Fonte: Autor do estudo 

Após a constatação que aproximadamente 80% dos acidentes e incidentes do trabalho ocorridos na 

empresa em estudo tinham como causa comum a deficiente análise de riscos, foi sugerida a 

padronização da análise dos riscos antes do início de qualquer atividade desempenhada na empresa. 
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4.5 PLANO DE PADRONIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCOS 

A partir deste estudo foi sugerida e acatada pela empresa e pela contratante, a mudança no processo 

de manobra com os tubos da prancha, sendo que obrigatoriamente as manobras com tubos em 

Sergipe e Alagoas deverão ser realizadas com os mesmos posicionados em cavaletes, para evitar a 

reincidência de acidente do trabalho nessa atividade. 

A Figura 08 monstra a eficácia do plano de ação desenvolvido e aplicado na empresa, onde antes do 

mesmo o número de ocorrências negativas foram 11 nos quatro primeiro meses, sendo que estes 

números representam 78,57% dos eventos negativos acumulados no ano, após a implementação do 

plano, os números de ocorrências caíram bruscamente, apenas 3 no período de seis meses, sendo que 

essas três ocorrências representam 21,43% dos eventos negativos acumulados em 2014 pela empresa. 

Logo houve redução do índice de acidentes e incidentes do trabalho no processo de manutenção em 

poços de petróleo e gás. 

Figura 08 – Comparativo entre o número de ocorrências negativas 

 

Fonte: Autor do estudo 

Após a comprovação da redução no número de acidentes e incidentes de trabalho foi sugerida a 

padronização da análise preliminar de riscos de todas as atividades realizadas na empresa antes do 

início das operações com o objetivo de reduzir ainda mais os riscos de acidentes e incidentes de 

trabalho, assim como eliminar sua ocorrência ou possibilidade de ocorrência.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um cenário cada dia mais competitivo as organizações precisam valorizar e proporcionar um 

ambiente de trabalho seguro para seu maior ativo: seus colaboradores.  

Diante disso, o presente estudo mostrou a existência de vários agentes de riscos nas atividades de 

manutenção de poços de petróleo e gás, tais quais: agentes de risco químico, agentes de risco de 

acidente, entre outros. Assim como, sugeriu ações mitigadoras dos riscos presentes nessas atividades 

de forma a minimizar os riscos ou mantê-los sob controle.  

Dentre as causas dos acidentes e incidentes analisados a mais significativa foi a inexistência da APR 

antes do início das atividades. Em virtude disso, foi sugerido plano de melhoria cuja principal ação 

sugerida e adotada pela empresa em estudo foi a implantação da APR nas atividades de manutenção 

de poços de petróleo e gás, ficando evidente a eficácia dessa ação uma vez que houve a redução de 

78,57% para 21,43% no número ocorrências negativas, isto é acidentes e incidentes. Com a eficácia 

do plano de melhoria verificada, foi sugerida a padronização das ações do plano de melhoria 

implementado. 

Espera-se que a empresa em estudo coloque em prática o plano proposto para a padronização da 

análise de riscos e outras ações do plano de melhoria, de forma a proporcionar o controle ou a 

eliminação dos riscos e consequentemente um ambiente de trabalho mais seguro para os 

colaboradores, além de redução nos custos diretos e indiretos com acidente, tornando a empresa mais 

competitiva. 
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Capítulo 19 
 
 
 
USO DE SIMULAÇÃO PARA AVALIAR A CAPACIDADE 
DO PROCESSO EM PROCESSOS NÃO NORMAIS 
 
 

Liane Werner (UFRGS - liane@producao.ufrgs.br) 
Ana Julia Brum Severo (UFRGS - anajuliabrumsevero@gmail.com) 

 

Resumo: Atualmente, o Controle Estatístico do Processo é de grande importância, não só pela análise 

da variação do processo, mas também por avaliar a capacidade do processo em busca da redução de 

perdas. O estudo da capacidade de processos se tornou uma ferramenta fundamental do controle 

estatístico da qualidade, tendo como principal objetivo verificar se a média e a variabilidade do 

processo estão de acordo com o alvo e os limites de especificação de projeto. Para análise de dados 

que apresentem distribuição não normal ainda são poucos os estudos, ainda mais quando se trata de 

estudos realizados no Brasil. Por isto, muitas empresas utilizam os índices mais conhecidos, supondo 

que o processo possui distribuição normal, acarretando em uma avaliação incorreta sobre sua 

capacidade, bem como em diferenças nas proporções de itens não conformes. Para comprovar que a 

suposição de normalidade induz a erros, neste trabalho realizou- se uma análise de capacidade do 

processo simulando distribuições não normais com dados aleatórios gerados no software estatístico 

livre R. Como resultado principal, constatou-se a possibilidade de uma avaliação adequada da 

capacidade do processo que permite o ajuste do processo de maneira que se reduzam as chances da 

fabricação de produtos defeituosos. 

 

Palavras-chave: capacidade do processo, dados não normais, simulação.  
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento do compromisso com a qualidade exige a reavaliação de todo o tipo de processo 

realizado, não apenas para o aprimoramento do produto final, mas também para reduzir perdas, sem 

deixar de atender às vontades e às necessidades dos clientes. Neste contexto, a utilização do Controle 

Estatístico do Processo (CEP) é uma técnica eficiente que consiste em métodos de compreensão, de 

acompanhamento e de melhoria do desempenho do processo ao longo do tempo (WOODALL, 2000). 

O CEP, um dos ramos do controle de qualidade, é de uso essencial em todas as empresas atualmente. 

Em geral, trata da coleta, da análise e da interpretação de dados para a proposta de melhorias e 

controle da qualidade de produtos e serviços. 

Quando se verifica que o processo encontra-se sob controle estatístico, pode-se medir quanto esse 

processo consegue gerar produtos que refletem os desejos e exigências de seus clientes. O estudo da 

capacidade do processo é uma técnica do CEP que tem por objetivo verificar se o processo consegue 

atender tanto às especificações de engenharia/projeto quanto às especificações dos clientes. Os 

índices de capacidade, Cp e Cpk, fornecem uma linguagem comum para discutir o desempenho do 

processo. O primeiro é de localização do processo, se o processo atende em média ao valor nominal 

de especificação, se ele é potencialmente capaz, e o segundo, de variabilidade, quando o processo 

apresenta muita dispersão e não atende às especificações (bilaterais) que são estabelecidas pelo 

cliente, enfim, analisa se o processo é efetivamente capaz. 

A teoria de capacidade do processo foi primeiramente desenvolvida supondo-se que o processo em 

análise apresenta distribuição normal. Segundo Ahmad et al. (2007), em processos reais, é comum 

não haver satisfação da suposição de que os dados do processo possuem distribuição normal. 

Corroborando com esta constatação, para Miranda (2005), mesmo com o sucesso obtido por várias 

empresas brasileiras, que utilizaram os índices de análise da capacidade de processos desenvolvidos 

para dados com distribuição normal, existem ainda muitas críticas e descrença quanto ao uso desses 

para avaliar a capacidade de processos produtivos. Estas críticas se devem principalmente pela 

utilização incorreta dos índices, que necessitam do conhecimento de suas propriedades estatísticas 

para avaliação mais correta da real capacidade. Sendo assim, o estudo dos índices de capacidade 

quando o processo não é normalmente distribuído contribui para a correta verificação do verdadeiro 

potencial do processo em relação às especificações. 
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2. ÍNDICES DE CAPACIDADE DO PROCESSO 

O principal objetivo do estudo dos índices de capacidade é servir de base para tomadas de decisões 

na empresa, tanto nas questões gerenciais, quanto operacionais. Com isso, promove um guia 

estratégico, alavancando e refletindo a qualidade do processo (SPIRING, 1995; DELERYD, 1999; JEANG 

E CHUNG, 2009). Os índices são medidas adimensionais usadas para quantificar a relação entre o 

desempenho do processo e os limites de especificação, sendo que esta quantificação é essencial para 

o sucesso de melhorias (WU et al., 2009). 

Os índices básicos mais conhecidos e difundidos são: Cp e Cpk. O índice Cp - Índice de capacidade 

potencial, por considerar a variabilidade do processo sem considerar a localização do processo, muitas 

vezes não é aplicado, já que este não reflete o impacto que as alterações na centralização do processo, 

medido pela média, apresentam sobre a capacidade (PEARN E KOTZ, 2006). Visando solucionar este 

problema, Kane (1986) introduziu o índice Cpk - Índice de capacidade efetivo, que avalia a localização 

da média em relação aos limites de especificação. Estes dois índices são representados pelas equações 

(1) e (2), respectivamente (KOTZ E JOHNSON, 2002). O processo é dito potencialmente capaz e 

efetivamente capaz se Cp ≥ 1,33 e Cpk ≥ 1,33. 

(1) 

 
 

  (2) 
 

onde: LSE é o limite superior de especificação, LIE é o limite inferior de especificação, µ é a média do 

processo e σ é o desvio padrão do processo. 

A aplicação destes dois índices em paralelo proporciona uma boa indicação da capacidade do processo 

em relação à média e variabilidade, entretanto, não consideram o valor alvo do processo (T). Para 

solucionar esta questão foram propostos índices Cpm e o Cpmk que consideram, para obter a variação 

do processo além do desvio padrão, a distância de sua média em relação ao valor nominal da 

especificação. Estes índices são utilizados para os casos em que o valor alvo (T) é igual à metade do 

comprimento do intervalo de especificação e para dados normalmente distribuídos. 

Conforme Gonçalez e Werner (2009), ao se utilizar os índices convencionais poderá se incorrer em 

riscos de concluir que o processo é capaz quando na realidade não é, ao assumir a normalidade dos 

dados. Quando os dados não apresentam distribuição normal a literatura sugere a utilização de 
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transformações de Box-Cox ou de Johnson e assim ao se converter dados não normais em dados 

normalmente distribuídos, pode-se fazer uso dos índices convencionais. Outra alternativa é utilizar 

índices específicos para analisar a capacidade de dados não normais. O primeiro método foi 

desenvolvido por Clements (1989), seguido de outros como os de Pear n e Chen (1997) e de Chen e 

Ding (2001) ou sob outro enfoque os índices por regressão (SOUZA, 2010). 

Os métodos propostos por Clements (1989) baseiam-se em medidas de percentil para obter os índices 

de capacidade. A proposta destes dois métodos é semelhante, sendo que a única diferença está no 

cálculo dos índices. Nos índices propostos por Clements (1989), a medidas de locação e variabilidade 

são obtidas pela mediana e por percentis (superior ou inferior), conforme as equações (3) e (4). 

 (3)   

 

(4)   

 

onde: LSE é o limite superior de especificação, LIE é o limite inferior de especificação e Fα é o percentil 

na posição α-ésima do processo (equivalente a seis desvios da distribuição normal) e M é a mediana 

do processo. 

Outro índice foi o índice Spmk - apresentado pela equação (5) e proposto por Chen e Ding em 2001 - 

que atende qualquer distribuição de dados. Este índice reflete o número de não conformes do 

processo, sendo superior aos índices anteriormente propostos (CHEN E DING, 2001). 

 

(5) 
 

 

 

onde: LSE é o limite superior de especificação, LIE é o limite inferior de especificação e Fα é o α-ésimo 

percentil, μ é a média do processo, σ é o desvio padrão do processo, T é o valor nominal de 

especificação e •-1 é o valor da normal inversa. 
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Czarski (2008) apresentou o método exato, que utiliza os percentis 0,135; 50 e 99,865 das distribuições 

dos dados. Para obtenção dos percentis referentes aos estes pontos, deve-se conhecer a função 

densidade de probabilidade f(x). Os percentis obtidos nas equações (6) a 

(8) são, então, aplicados nas equações (3) e (4), correspondentes aos índices de Clements, para medir, 

respectivamente, a capacidade potencial (Cp) e a capacidade efetiva (Cpk) do processo. 

 
(6) 

 
 

7) 

 
 

(8) 

 

 

3. METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO 

Para proceder com o estudo de capacidade do processo de distribuições não normais, iniciou- se a 

parte analítica do estudo com base em dados simulados. Os passos executados foram: 

1. Gerar dados que apresentem distribuição normal para futura comparação; 

2. Obter os parâmetros para as distribuições não normais: Uniforme, Gamma e Weibull; 

3. Gerar 500 dados aleatórios conforme as distribuições do item 2; 

4. Calcular os índices de capacidade convencionais (utilizados para dados que apresentam 

distribuição normal, os índices Cp e Cpk); 

5. Utilizar os índices apresentados para cálculo de índices de capacidade para distribuições não 

normais; 

6. Comparar índices supondo normalidade dos dados do processo e índices apresentados para 

distribuições não normais. 
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4. APLICAÇÃO E RESULTADOS 

Para analisar diferentes distribuições, foram gerados dados aleatórios de uma distribuição normal e 

depois calculados os parâmetros para distribuições não normais (Uniforme, Gamma e Weibull) que 

aparecem na Tabela 1, onde “a” e “b” são os valores mínimo e máximo da distribuição uniforme, 

respectivamente; γ é parâmetro de forma e β é parâmetro de escala da distribuição Gamma e por fim, 

β é parâmetro de forma e η é parâmetro de escala da distribuição Weibull. Para descobrir os 

parâmetros de cada distribuição não normal, utilizou- se a expectância (média) e variância de cada 

uma das distribuições em estudo. Assim, ao manter a média e o desvio-padrão iguais aos valores da 

distribuição normal, um sistema de equações surgiu com as incógnitas “parâmetros das distribuições”. 

Após a obtenção dos parâmetros equivalentes, utilizou um software estatístico para gerar os dados 

das diferentes distribuições de probabilidade com os parâmetros encontrados. 

Tabela 1- Tabela dos parâmetros da distribuição e os parâmetros equivalentes para as demais distribuições 

 
Distribuições Parâmetro

s 
Normal µ = 500 σ = 2 

Uniforme a = 497,55 b = 502,45 

Gamma γ = 62500 β = 125 

Weibull • = 320 • = 500 

 

O caso estudado refere-se a situação onde os engenheiros da qualidade de uma empresa desejam 

analisar a capacidade potencial e efetiva no processo de produção de pacotes de café de 500 gramas. 

O cliente aceita uma variação de até 2% da quantidade de café presente na embalagem, logo os limites 

de especificação são 500 ± 10 g/unidade para o peso dos pacotes. 

As especificações de projeto são os valores alvos de características de produtos que se querem 

produzir mais as tolerâncias admitidas em torno destes alvos. Esta tolerância em torno de um alvo é 

definida por que existe variabilidade em processos produtivos, não sendo possível produzir todos os 

itens com exatamente as mesmas medidas. Como existe esta variabilidade, o estudo da capacidade 

estima qual a proporção de produtos produzidos está dentro dos limites de especificação. 

Com o banco de dados, foi possível realizar a análise da capacidade de distribuições não normais, 

seguindo os passos citados anteriormente. A seguir serão apresentadas as análises realizadas com 

diversas distribuições, nas quais é possível perceber a diferença entre os índices de capacidade nas 

distribuições não normais calculados supondo a normalidade e com os índices propostos por Clements 
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(1989), Chen e Ding (2001) e o Método Exato proposto  por Czarski (2008) em que se deve conhecer a 

função densidade de probabilidade f(x), para a variável em estudo. O histograma mostra 

principalmente a forma da distribuição e a frequência em cada nível. 

4.1 DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições da estatística, conhecida também 

como Distribuição Gaussiana. Uma série de fenômenos aleatórios comporta-se de forma próxima a 

essa distribuição. É inteiramente descrita por seus parâmetros de média e desvio padrão, ou seja, 

conhecendo-se estes se consegue determinar qualquer probabilidade em uma distribuição Normal. 

Com o auxílio do software livre R, foram gerados quinhentos dados aleatórios para simular o 

comportamento dos pesos dos pacotes de café, sendo então usada a distribuição normal com média 

500 g e desvio-padrão 2 g. Na figura 1 encontra-se o histograma do peso comparado com os limites 

de especificação, percebendo-se que o processo e potencialmente e efetivamente capaz, já que os 

limites de especificação estão distantes da distribuição dos dados, o que é confirmado pelos valores 

dos índices Cp=1,78 e Cpk=1,78, obtidos conforme as equações (1) e (2). 

Figura 1 – Histograma dos pesos de café simulados por uma distribuição normal com os limites de 

especificação 
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4.2 DISTRIBUIÇÃO UNIFORME 

A distribuição uniforme é a distribuição de probabilidades contínua mais simples de conceituar, pois a 

probabilidade de se gerar qualquer ponto em um intervalo contido no espaço amostral é proporcional 

ao tamanho do intervalo. Seus parâmetros “a” e “b” podem ser obtidos através da média e variância 

desejadas, conforme as equações (9) e (10) que já são conhecidas para do estudo do peso do café, 

definidas por: 

 

(9) 
 

 

(10) 
 

 

onde: “a” é o valor mínimo e “b” é o valor máximo. 

Da mesma forma que a distribuição normal, foram gerados 500 valores assumindo que o processo 

apresentava distribuição uniforme com valor mínimo de 497,55 e valor máximo 502,45 (dados 

equivalentes a normal conforme já apresentado na tabela 1). A construção de histogramas tem caráter 

preliminar em qualquer estudo e é um importante indicador da distribuição de dados. Veja o 

histograma com os dados gerados da distribuição uniforme (Figura 2). Nesta Figura, observa-se 

claramente a capacidade, já que os limites de especificação estão muito distantes dos dados 

uniformemente distribuídos. 

Uma vez gerados os dados utilizou-se os métodos aplicados em distribuições não normais para avaliar 

a capacidade do processo para dados de uma distribuição uniforme. Na Tabela (4) encontram-se os 

valores dos índices de capacidade não normais e também os índices supondo a normalidade dos 

dados. 

Tabela 2 – Índices da capacidade do processo da distribuição uniforme 

Índices de Clements 
(1989) 

Índices Chen e Ding 
(2001) 

Método Exato (2008) Índices supondo 
normalidade 

C'p C'pk Spmk C.p. C.pk. Cp Cpk 

4,093 4,054 2,288 4,093 4,054 2,292 2,288 
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Na tabela 2 existe muita diferença entre os índices supondo normalidade e os demais métodos, 

mostrando o erro que as empresas estão expostas quando utilizam somente os índices mais 

conhecidos, Cp e Cpk. Além disso, é possível perceber que este processo é muito mais capaz que na 

distribuição normal. Os índices de capacidade calculados pelos métodos estudados apresentam 

valores bem elevados (para os de Clements e do método exato os valores são próximos a 4). 

Figura 2 – Histograma dos pesos de café simulados por uma distribuição uniforme com os limites de 

especificação 

 

4.3 DISTRIBUIÇÃO GAMMA 

Em estatística, uma distribuição Gamma é uma distribuição de probabilidade contínua, com dois 

parâmetros γ (parâmetro de forma) e β (parâmetro de escala), dos quais se exige γ > 0 e  β > 0. Os 

parâmetros da distribuição Gamma equivalente à distribuição normal no estudo de caso dos pesos do 

café, foram calculados sabendo que o valor esperado (média) e a variância foram obtidos conforme 

as expressões (11) e (12). 

  

(11) 

(12) 
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Da mesma forma que a distribuição normal, foram gerados 500 valores assumindo que o processo 

apresentava distribuição Gamma, sendo que o valor da média e da variância (proveniente da normal) 

possibilitaram obter os valores de γ igual a 62500 e β igual a 125 (conforme já apresentado na tabela 

1). Como citado anteriormente a construção de histogramas tem caráter preliminar e permite uma 

análise visual do comportamento dos dados, sendo assim, o histograma com os dados gerados da 

distribuição Gamma comparado com as especificações é apresentado na Figura 3. Nesta Figura, 

observa-se claramente uma capacidade alta, já que o processo simulado do peso dos pacotes de café 

(conforme uma distribuição Gamma) está distante dos limites de especificação. 

Figura 3 - Histograma dos pesos de café simulados por uma distribuição Gamma com os limites de 

especificação 

 

Apesar dos dados gerados pela distribuição Gamma apresentar visualmente uma simetria utilizou-se 

os métodos aplicados em distribuições não normais para avaliar a capacidade do processo para dados 

desta distribuição. Na Tabela 3 encontram-se os valores dos índices de capacidade não normais e 

também os índices supondo a normalidade dos dados deste processo. Não houve uma diferença entre 

os índices supondo normalidade e os índices calculados seguindo os métodos de não normalidade, 

porém os índices de não normais conseguem captar a leve assimetria existente nos dados e que o 

processo é potencialmente capaz. 
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Tabela 3 - Índices da capacidade do processo da distribuição Gamma 

 
Índices de Clements 

(1989) 
Índices Chen e Ding 

(2001) 
Método Exato (2008) Índices supondo 

normalidade 

C'p C'pk Spmk C.p. C.pk. Cp Cpk 

1,667 1,651 1,571 1,667 1,651 1,604 1,599 

 

4.4 DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 

A distribuição de Weibull, nomeada pelo seu criador Waloddi Weibull, é uma distribuição de 

probabilidade contínua, muito usada em estudos de tempo de vida de equipamentos e estimativa de 

falhas e é definida pelo parâmetro β de forma e η que é o parâmetro de escala da distribuição. Esta 

distribuição é importante por modelar dados assimétricos, resultantes muitas vezes de uma 

desregulagem de máquina. A fim de poder simular os dados do peso de café com uma distribuição 

weibull, primeiramente foi preciso obter os parâmetros equivalentes à distribuição normal (conforme 

a tabela 1), para tanto foi necessário o auxílio do software estatístico R-project de onde se obteve β 

igual a 320 e η igual a 500. Após foram gerados 500 valores e analisada a capacidade do processo para 

esta distribuição. Primeiramente foi traçado o histograma do processo do peso do café simulado pela 

distribuição weibull e comparado com as especificações, veja a figura 4. Nesta figura 4, observa-se que 

a chance de existirem pacotes com peso fora da especificação é maior no limite inferior, porém 

existem muitos itens com peso acima do valor nominal de 500g, caso a máquina venha a se desregular 

- para o lado do limite superior - rapidamente muitos pacotes terão muito mais pó (peso) que o 

especificado. Contudo este processo é capaz e a tabela 4 reflete estes resultados. 

Tabela 4 - Índices da capacidade do processo da distribuição de Weibull 

Índices de Clements 
(1989) 

Índices Chen e Ding 
(2001) 

Método Exato (2008) Índices supondo 
normalidade 

C'p C'pk Spmk C.p. C.pk. Cp Cpk 

1,515 1,068 1,692 1,515 1,068 1,696 1,692 
 

Na tabela 4 não existe diferença representativa entre os índices supondo normalidade e os demais 

métodos, mas ainda assim, é possível perceber uma pequena diferença, mostrando que os índices 

calculados pelos métodos para dados não normais são menores que os supondo normalidade, o que 

pode causar problemas por pensar que a capacidade do processo é superior do que é realmente. 
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Figura 4 - Histograma dos pesos de café simulados por uma distribuição weibull com os limites de 

especificação 

 

4.5 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS 

Neste estudo foi analisado por meio de simulação o comportamento de um processo do peso de 

pacotes de café (500 g) e com a equivalência de três distribuições não normais se avaliou o que 

acontece quando o processo é assumido com tendo comportamento gaussiano. Para a distribuição 

uniforme, onde é esperado um reflexo maior no índice que captura a capacidade efetiva (valores não 

concentrados no valor alvo), tal fato não foi observado, porém a capacidade real é bem superior a 

obtida pelos índices convencionais (normal). Com relação à distribuição gamma o índice Spmk captou 

a mesma capacidade que os índices para dados convencionais, visto que esta distribuição (para os 

parâmetros deste estudo) é simétrica. Já a distribuição weibull, que para os parâmetros avaliados tem 

um comportamento assimétrico, os índices convencionais apresentaram uma falsa capacidade, sendo 

superiores aos índices específicos para não normalidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, sabe-se que muitos processos não possuem dados normalmente distribuídos, mas os 

índices de análise da capacidade do processo de distribuição normais continuam sendo utilizados 

erroneamente por haver poucos estudos sobre a capacidade de dados não normais. 

Nas análises realizadas para o caso estudado foi observada uma diferença entre os índices de 

capacidade do processo supondo normalidade e índices seguindo os métodos encontrados em 

literatura para dados não normais. Por esse motivo, a estimação do percentual de itens fora das 

especificações certamente não contempla a realidade, gerando maiores perdas de qualidade. 

O estudo da capacidade de processo é de assaz importância no controle estatístico da qualidade e, 

para que atenda seu principal objetivo de verificar se a média e a variabilidade do processo estão de 

acordo com o alvo e os limites de especificação de projeto, gerando dados que possibilitam o 

aprimoramento do processo com o intuito de reduzir perdas e melhorar a qualidade, é importante a 

aplicação correta dos índices de capacidade do processo. 
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Resumo: A gestão de projeto de produto tem relevantes propostas teóricas e técnicas para auxiliar o 

desenvolvimento do processo de forma organizada e sistemática. Especialmente na etapa de execução 

do protótipo do produto, é possível ver uma clara aplicação deste recurso na produção de job shop. O 

processo de job shop é também conhecido como “processo por tarefa”, pois tem a produção de 

pequenos lotes de uma grande variedade de produtos, em geral, organizados em arranjos físicos por 

processo ou funcionais, tornando esta produção cara. Este é o cenário que delimita o foco deste artigo, 

que traz a relação entre a tecnologia para o desenvolvimento de protótipos, a gestão de projeto de 

produto e a gestão de operações job shop O objetivo geral deste trabalho é discutir como as 

tecnologias de prototipagem rápida podem reduzir custos nas operações de job shop com lote 

unitário. A metodologia de pesquisa está embasada no método dedutivo, com a pesquisa bibliográfica 

e de campo. A pesquisa de campo foi realizada em um evento técnico especializado em tecnologias 

para prototipagem e impressão 3D realizado em São Paulo no primeiro semestre de 2015. Os 

resultados mostram que a prototipagem rápida pode reduzir os custos nas operações de job shop pela 

tecnologia de adição de materiais ou de remoção de materiais, eliminando os gastos com 
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ferramentaria e máquinas. Estas tecnologias estão acessíveis porque há diversos fabricantes e um 

expressivo crescimento na demanda de empresas que usam este recurso. 

 

Palavras-chave: Prototipagem rápida, job shop, projetos 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo tem sofrido subsequentes mudanças e crises nas últimas décadas, levando o mercado a 

buscar novas soluções e formas de otimização para se adequar aos novos cenários, sendo necessário 

o desenvolvimento de projetos. 

Assim a área de gestão de projetos tem uma maior projeção, revelando sua importância diante de um 

mercado dinâmico e desafiador, onde os processos tradicionais e as propostas gerenciais da área de 

operações envolvendo a prestação de serviços e a manufatura não são suficientes. Desde a revolução 

industrial, muita atenção foi dedicada à área de operações, embora a área de projetos seja, 

historicamente, mais antiga, principalmente quando observamos as incontestáveis pirâmides egípcias, 

cuja concepção e desenvolvimento destes projetos ainda é um envolve grandes questionamentos e 

mitos. 

Hoje, a área de projetos pode realizar a entrega de novos produtos, serviços ou resultados, ampliando 

sua ação para a cadeia produtiva, pois há projetos da rede de suprimentos. Nos últimos anos, observa-

se o crescimento dos projetos sociais e ambientais, acompanhando as novas temáticas relativas à 

responsabilidade social e ao desenvolvimento sustentável. 

Dentre os tipos de projetos, o desenvolvimento do projeto do produto é um dos temas de pesquisa 

de grande destaque, pois lida diretamente com os lançamentos do mercado e as inovações 

tecnológicas. A pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, inovação, operações e projetos tem uma 

dependência que pode ser amplamente investigada pelos estudiosos, sendo um interesse da 

sociedade acadêmica e do mercado. 

A gestão de projetos precisa ser profissional, considerando técnicas, ferramentas gerenciais e recursos 

que possam tornar os projetos mais competitivos e viáveis. É comum ver um projeto que não cumpre 

prazo, nem sempre atende à qualidade e passa do orçamento previsto, como se isso fosse natural e 

esperado. Trabalhar de forma intuitiva e desorganizada pode encarecer o processo de 

desenvolvimento do projeto, a ponto de causar prejuízos e trazer perdas, mesmo que faça a entrega, 

ou seja, se as condições de planejamento e execução não forem adequadas e eficientes, o projeto 

pode ser um problema. 

Essa visão não é mais aceita pelo mercado, que está sedento por projetos otimizados e enxutos, que 

tragam um diferencial competitivo desde a sua concepção, sob condições de gerenciamento que 

justifiquem seu investimento. 



 

 

                                                                                                   318 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

A gestão de projeto de produto tem relevantes propostas teóricas e técnicas para auxiliar o 

desenvolvimento do processo de forma organizada e sistemática. Especialmente na etapa de execução 

do protótipo do produto, é possível ver uma clara aplicação deste recurso na produção de job shop, 

sendo esta a discussão central deste trabalho. 

O processo de job shop é também conhecido como “processo por tarefa”, com a produção de 

pequenos lotes de uma grande variedade de produtos, em geral, organizados em arranjos físicos por 

processo ou funcionais. O processo de jobbing é considerado completo porque atende a uma alta 

variedade de produtos, com baixos volumes. Um exemplo de um processo de jobbing é uma gráfica 

que produz ingressos par um evento social. O job shop pode ser confundido com projetos porque lida 

com encomendas, mas a principal diferença é que os processos de jobbing produzem itens em 

quantidade maior do que em projetos, mas ainda assim sua escala de produção é considerada baixa 

em relação à produção em lotes e a produção contínua. (CORRÊA; CORRÊA, 2012; SLACK; CHAMBERS; 

JONHSTON, 2009). Estas características de produção do job shop encarecem muito o seu processo 

produtivo, devido à alta variedade de produtos e ao baixo volume de demanda. 

Este é o cenário que delimita o foco deste artigo, que traz a relação entre a tecnologia para o 

desenvolvimento de protótipos, a gestão de projeto de produto e a gestão de operações job shop, 

buscando responder a seguinte pergunta da pesquisa:  

Como a tecnologia aplicada a protótipos na gestão de projetos pode reduzir custos nas operações de 

job shop com lote unitário? 

Para responder a esta pergunta, o objetivo geral deste trabalho é discutir como as tecnologias de 

prototipagem podem reduzir custos nas operações de job shop com lote unitário. 

A metodologia de pesquisa está embasada no método dedutivo, com a pesquisa bibliográfica e de 

campo. A pesquisa de campo foi realizada em um evento técnico especializado em tecnologias para 

prototipagem e impressão 3D realizado em São Paulo no primeiro semestre de 2015. 

A coleta de dados foi realizada por observação das demonstrações no evento e no contato posterior 

por email com os fabricantes, para maior detalhamento. Os resultados apresentados mostram uma 

pesquisa qualitativa analítica. 
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2. A GESTÃO DE PROJETOS NO CONTEXTO MODERNO 

A gestão de projetos é uma área de grande importância para as empresas, atuando como instrumento 

fundamental para qualquer atividade de mudança, especialmente quando o foco está na obtenção do 

escopo custo e tempo; seja na geração de um produto, serviço ou atingir um resultado exclusivo 

exemplo: projeto de pesquisa. 

De acordo com o PMI (2012) um projeto sempre possui uma natureza temporária, pois indica um início 

e um término definidos. Deve-se ressaltar que o término de um projeto é alcançado em três diferentes 

maneiras: 

a) Quando os objetivos já tiverem sido atingidos; 

b) Quando se comprovar que os objetivos do projeto não poderão ou não serão atingidos 

e o mesmo for encerrado; 

c) Quando o projeto não se fizer mais necessário. 

Ainda de acordo com o PMI (2012) é necessário enfatizar que temporário não significa de curta 

duração; pois este termo não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto, pois 

usualmente os projetos são criados para obtenção de resultados duradouros.  

Para Rabechini e Carvalho (2009), os projetos estão presentes em todo tipo de atividade econômica, 

social, política e cultural, desde a construção de grandes obras, equipamentos militares e 

desenvolvimento de software até a organização de recursos para atendimento de demandas sociais 

diversas, ações ambientais, entre outros. 

O sucesso na gestão de um projeto está relacionado na obtenção dos seguintes objetivos: entrega no 

prazo previsto, com o custo orçado, com nível de desempenho adequado, atendimento de acordo com 

as mudanças de escopo, respeitando a cultura da organização, e com a devida aceitação do cliente 

(PMI, 2012). 

Para uma boa gestão de projetos faz-se necessário designar um responsável que será o gerente do 

projeto, que deverá ter como característica principais, de acordo com o PMI (2012): 

- Conhecimento – domínio sobre o assunto o qual estará gerenciando; 

- Desempenho – significa o que o gerente de projetos é capaz de realizar enquanto emprega seu 

conhecimento em gerenciamento de projetos; 
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- Pessoal – Comportamento do gerente de projetos durante a execução do projeto, isto envolve 

liderança, capacidade de orientar a equipe para obtenção dos objetivos. 

Conforme PMI (2012), os fatores importantes a serem considerados para o êxito da gestão do projeto 

são os seguintes: 

 influências organizacionais e socioeconômicas vigentes; 

 os stakeholders envolvidos, direta e indiretamente, com o projeto; 

 ciclo de vida do produto (divisão por fases); 

 habilidades gerenciais do gerente de projetos. 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 

para arquitetar atividades que visem atender os requisitos do projeto (PMI, 2012). 

Para facilitar o gerenciamento do projeto, o mesmo deve ser dividido em fases que constituem seu 

ciclo de vida, que pode ser definido ou moldado, com aspectos exclusivos da organização, indústria ou 

tecnologia utilizada (PMI, 2012; DINSMORE; CAVALIERI, 2003). 

Segundo PMI (2012), independentemente do tamanho e complexidade, todos os projetos podem ser 

gerenciados seguindo um ciclo de vida do projeto com estas fases: 

 Início do projeto; 

 Organização e preparação; 

 Execução do trabalho do projeto; 

 Encerramento do projeto. 

O ciclo de vida de um projeto permite verificar a evolução dos níveis de custos e pessoal envolvidos 

em função do tempo, conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida de um projeto 

 
Fonte: PMI (2012) 

O gerenciamento de projetos, de acordo com Vespermann (2009), tem certa correlação com o 

Conceito do Ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act ou Planejar – Fazer – Verificar – Agir). O grupo de 

Planejamento corresponde ao Planejar; o Execução ao Fazer; e Monitoramento e Controle envolvem 

Verificar e Agir.      

A gestão do conhecimento destes cinco grupos de processos envolve áreas do conhecimento 

(D´ÁVILLA, 2006). O PMI (2012) apresenta dez áreas de conhecimento: 1) Integração; 2) Escopo; 3) 

Tempo; 4) Custos; 5) Qualidade; 6) Recursos Humanos; 7) Comunicações; 8) Riscos; 9) Aquisições e 10) 

Partes Interessadas.  

Estas áreas de conhecimento estão distribuídas entre os cinco grupos de processos: iniciação; 

planejamento; execução, monitoramento e controle; encerramento. 

3. OPERAÇÕES JOB SHOP 

Job shop ou processo por tarefa é o tipo de processo de produção associado a pequenos lotes, a uma 

grande variedade de produtos e sequenciamentos de atividades variados, e tem um arranjo físico do 

tipo funcional, isto é, máquinas do mesmo tipo dão agrupadas no mesmo local (CORRÊA; CORREA, 

2012; MILTENBURG, 1995). 

Gaither e Frazier (2002) utilizam as expressões “focalizado no processo” e “sistemas de produção 

intermitente” para definir o job shop. Já Davis, Aquilano e Chase (2001) definem job shop como uma 
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organização funcional onde os departamentos, áreas ou centros de trabalhos são organizados em 

processos específicos de equipamentos específicos de equipamentos e/ou operações. 

Para Slack, Chambers e Johnston (2009), os recursos são compartilhados entre os diversos produtos 

fabricados, que exigem a mesma atenção, mas diferem nas necessidades específicas de produção. 

Estes autores comentam, ainda, que a maior parte dos itens produzidos por job shop é única, não se 

repetindo ao longo do tempo. 

Corrêa e Corrêa (2012) explicam que os trabalhadores neste tipo de processo ficam responsáveis por 

produzir o produto completo, tendo que, para isto, serem polivalentes, ou seja, capazes de trabalhar 

com diversos equipamentos e máquinas ao longo do fluxo produtivo. 

Miltenburg (1995) ressalta que as habilidades dos operadores estão voltadas ao uso de máquinas de 

propósito geral, em função da flexibilidade necessária, e que, frequentemente, há pouca necessidade 

de treinar a mão de obra internamente uma vez que se trata de mão de obra qualificada. Isto faz com 

que haja dificuldade em encontrar esta mão de obra na empresa, havendo a necessidade de incentivos 

para mantê-la. 

De acordo com Miltenburg (1995), neste tipo de processo o tempo de espera pode ser longo, o que 

faz com que o estoque em processo seja alto e o tempo de espera longo, custos fixos baixos e custos 

variáveis altos. 

Ainda conforme Miltenburg (1995), o sistema de produção job shop foi projetado para atender a altos 

níveis de flexibilidade e inovação para responder à necessidade dos clientes por uma ampla variedade 

de já existentes e por novos produtos. 

Miltenbur (1995) elenca uma série de características do job shop:  

 a estrutura organizacional do job shop é achatada e, como já exposto anteriormente, dividida 

por funções; 

 as operações são descentralizadas e empreendedoras para responder rapidamente às 

mudanças de necessidades dos clientes; 

 pela natureza dos custos, os controles são focados no material e na mão de obra; 

 os equipamentos apresentam ociosidade; 

 a qualidade é responsabilidade do operador e da supervisão; 
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 a maior parte do material utilizado é comprada de acordo com a especificação do cliente e 

vários fornecedores são usados e há pouco controle sobre eles; 

 tanto o estoque de matéria prima quanto o de produtos acabados são pequenos, já que o 

processo visa atender a pedidos; 

 o controle da produção é feito com base nas datas de entrega; 

 a manutenção é fácil, uma vez que se houver a quebra de uma máquina o trabalho pode ser 

transferido para outra; 

 não há economia de escala neste sistema, já que é um processo de mão de obra intensiva; 

 as máquinas tendem a ser velhas, uma vez que as mudanças tecnológicas são lentas e o job 

shop é um sistema tecnologicamente seguidor e não líder; 

 há frequentes desbalanceamentos de capacidade entre os setores devido às mudanças de mix 

de produtos, gerando o aparecimento de gargalos; 

 há uma grande área de inspeção e testes finais onde os produtos são verificados antes de 

serem despachados aos clientes. 

4. PROTOTIPAGEM RÁPIDA E JOB SHOP 

Pela técnica de pesquisa de observação direta realizada na visita realizada no evento técnico sobre 

prototipagem na cidade de São Paulo e pesquisa bibliográfica, foi possível entender sua forma de 

funcionamento e conhecer a variedade de fabricantes disponíveis no mercado. 

A montagem do protótipo ocorre em uma das fases de desenvolvimento do projeto do produto, 

conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Fases de desenvolvimento de projetos 

 

Fonte: Corrêa e Corrêa (2012) 

Segundo Mello, Silva e Costa (2006), a prototipagem rápida é dividida em duas categorias: os métodos 

com remoção de material e com adição de material. A Figura 3 apresenta as tecnologias associadas a 

prototipagem rápida. 

Na tecnologia de remoção de material, uma ferramenta subtrai material pela utilização de uma 

variedade de diferentes tipos de fresas, geralmente de um bloco de madeira, espuma ou plástico, que 

será gradualmente reduzido para a réplica física do modelo original desenhado pelo software CAD – 

Computer Aided Design. 

Na tecnologia com adição de material, o modelo físico é reproduzido sequencialmente, colocando uma 

camada de material sobre a outra, formando a cópia analógica do original digital desenvolvido no 

software CAD. 
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Figura 3 – Tecnologias associadas a prototipagem rápida 

 

Fonte adaptada: Adaptado de Pham e Gault (1998) apud Mello, Silva e Costa (2006) 

Portanto, a prototipagem rápida é caracterizada por: 

 Alta flexibilidade: considerando que a impressora 3D utiliza o desenho do produto digitalizado 

é possível mudar o produto a ser fabricado de maneira ágil, principalmente se o material 

utilizado se mantiver constante. 

 Baixo custo unitário: a prototipagem rápida permite a produção de uma única peça com 

reduzido tempo de preparação de máquina, dessa forma alcançando um custo unitário baixo. 

 Setup rápido: tendo em vista que os produtos a serem gerados pela impressora 3D são 

provenientes de arquivos digitais, então a mudança de um produto para outro é facilitada, 

necessitando apenas do comando de envio do novo arquivo para a impressora 3D. Essa rapidez 

pode sofrer alguma perda caso os produtos da fila requeiram materiais distintos ou cores muito 

específicas. 

O mercado atual de softwares CAD, apresenta diversos modelos de programas para auxílio em 

desenvolvimento de produtos, porém alguns se destacam no ramo industrial, dentre eles podemos 

citar: 

 AUTO CAD – Desenvolvido pela Autodesk; 

 SOLIDWORKS – Desenvolvido pela Dassault System; 

 Inventor – Desenvolvido pela Autodesk; 

 CATIA – Desenvolvido pela Dassault System; 
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 Pro Engineer – Desenvolvido pela PTC; 

 Entre outros 

Nos últimos anos, a oferta de impressoras 3D vem crescendo e, consequentemente, observa-se a 

redução do custo de aquisição desse equipamento. No Brasil e no mundo inúmeras empresas fabricam 

e comercializam impressoras 3D de baixo custo, tornando-as muito mais acessíveis. Há uma previsão 

de crescimento de 35% do mercado mundial de impressoras 3D em todo o mundo em 2014 e a 

tendência de duplicação das vendas em 2015 (CIMM, 2014). Este cenário tão favorável mostra a 

grande aceitação das empresas em relação a esta inovação tecnológica e sua viabilidade. A Figura 4 

mostra um exemplo de impressora 3D de um fabricante que estava no evento visitado. 

Figura 4 – Impressora 3D com tecnologia FDM 

 

Fonte: Ska, Stratasys (2015) 

A principal característica em foco neste estudo é a utilização do processo de impressão 3D como forma 

de a redução dos custos com ferramentaria e fabricação de protótipos na fabricação do lote unitário 

job shop.  

Normalmente, após a etapa de encerramento da gestão de projetos, o projeto do produto é repassado 

para a área de operações para iniciar a fabricação do produto. Como o processo de jobbing tem uma 

demanda por item muito baixa, o impacto dos custos de ferramentaria e fabricação se torna muito 

elevado. 

A discussão deste artigo é a mudança dessa dinâmica, em que a prototipagem rápida, que é da área 

de projetos, passar a ser usada como recurso também nas operações de job shop. Nesse sentido, 

empresas manufatureiras passaram a investir em centros de produção com impressão 3D. 
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Estas impressoras trabalham com modelagem conceitual; prototipagem funcional; ferramentas de 

manufatura; peças de uso final (especialmente nas produções que poderiam ser job shop); aplicações 

avançadas e acabamento. 

Este fabricante da Figura 5 anuncia a maior impressora 3D do Brasil, com dimensões 400 x 400 x 400 

mm (volume de 64 litros) e mostra alguns exemplos de protótipos que fez. Seu preço unitário não 

chega a sete mil reais, sendo acessível até para empresas com baixa capacidade de investimento. 

Figura 5– Impressora e protótipos gerados 

 

Fonte: Sethi (2015) 

A redução de custos e a rapidez na execução foram os fatores decisivos para a NASA encomendar à 

Stratasys Direct Manufacturing, em parceria com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) para 

imprimir em 3D uma produção job shop de 30 antenas para a missão do satélite FORMOSAT-7 

Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere, and Climate (COSMIC-2), usando o 

material durável ULTEM 9085, um termoplástico que apresenta resistência similar à de metais e mais 

leve do que o alumínio (SKA, STRATASYS, 2015). 

Com lançamento programado para 2016, a missão COSMIC-2 marca a primeira vez em que peças 

impressas em 3D funcionarão externamente, no espaço sideral. Os sistemas de antenas vão capturar 

dados atmosféricos e ionosféricos para ajudar a melhorar modelos de previsão do tempo e avançar a 

pesquisa meteorológica na Terra.  

Para manter o projeto dentro do prazo e do orçamento, a NASA precisava de uma alternativa para 

usinagem das peças em Astroquartz, material tradicionalmente utilizado em sistemas de antenas. A 

NASA recorreu à Stratasys Direct Manufacturing para produzir peças impressas em 3D que pudessem 

lidar com os complexos projetos dos sistemas e que fossem também resistentes para suportar as 

condições ambientais do espaço. 

Um outro caso de fabricação do lote unitário usando prototipagem é o caso da Maersk, sediada em 

Copenhague, Dinamarca, que está usando impressoras 3D para fabricar peças em navios porta-

contentores (SKA, STRATASYS, 2015a). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto do produto determina as especificações do produto e do seu processo de fabricação, por 

isso, a escolha do tipo de tecnologia e a abordagem como será conduzida a gestão do projeto terá 

impacto nas operações futuras. 

No caso das operações de job shop, temos os casos de produção em baixa escala ou lote unitário, por 

isso, o produto destes tipos de produto tem um algo custo de produção. Parte desse alto custo é 

justificado pela adaptação das máquinas e ferramentaria para um lote, e fica ainda muito mais caro 

quando este lote só tem um produto, como é o exemplo das peças especiais para veículos antigos. 

Então, a prototipagem rápida surge como uma opção que reduz os custos da linha de produção, 

produzindo o produto, ou uma baixa demanda de produtos em uma estação de trabalho (work station) 

sob o comando da gestão de projetos, sem precisar da parceria com a gestão de operações para sua 

execução. 

Um dos principais aspectos na redução de custos é a redução do tempo de execução, devido às novas 

tecnologias de prototipagem rápida, que conseguem trabalhar com uma ampla variedade de 

tamanhos de produtos e tipos de materiais. 

Outro aspecto chave é o custo de produção pela prototipagem, que sendo mais barato do que o custo 

de produção na linha de produção tradicional, já justifica a sua escolha. Caso o custo de produção seja 

igual ou muito próximo da produção job shop, ainda assim a prototipagem é uma boa opção porque 

irá entregar mais rápido, logo, também reduz custos porque tempo é dinheiro. Se entrega mais rápido, 

sobra tempo para atender outros clientes e aumentar o faturamento. 

A grande questão a ser considerada na prototipagem é a escolha da tecnologia que melhor atende à 

demanda da empresa. Pois os resultados apresentados nesta pesquisa revelaram diversas alternativas 

de fabricantes, onde a relação custo x benefício precisa ser cuidadosamente e criteriosamente 

analisada. 

  



 

 

                                                                                                   329 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

REFERÊNCIAS 

CIMM. Prototipagem e Impressão 3D são destaques na PlastShow 2014. 2014. Disponível em: < 
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/11526-prototipagem-e-impressao-3d-sao-
destaques-na-plastshow-2014>  Acesso em: 12, maio. 2015. 
 
CORRÊA, L. C.; CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações: Manufatura e Serviços: Uma 
Abordagem Estratégica. 3. ed. Atlas. São Paulo. 2012. 
 
DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. Fundamentos da Administração de Produção. 3. ed. 
Bookman, Porto Alegre. 2001. 
 
D´ÁVILLA, Marcio. PMBOK e Gerenciamento de Processos.  8 de agosto de 2006. Revisão 7, 1º de junho 
de 2013. Disponível em <http://www.mhavila.com.br/topicos/gestao/pmbok.html> Acesso em: 11 
maio. 2015. 
 
DINSMORE, C. e CAVALIERI, A.. Como se Tornar um Profissional em Gerenciamento de Projetos: Livro-
Base de “Preparação para Certificação PMP - Project Management Professional”. Ed. QualityMark, Rio 
de Janeiro. 2003. 
 
GAITHER,N.; FRAZIER, G. Administração da Produção e Operações. 8. ed. Pioneira Thomsos Learning. 
São Paulo. 2002. 
 
MELLO, C. H. P.; SILVA, C. E. S. de; COSTA, S. C. da. Comparação de três diferentes tecnologias de 
prototipagem rápida em relação a critérios de custo e tempo. Anais do XXVI ENEGEP – Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção, Fortaleza – Ceará, outubro, 2006. 
 
MILTENBURG, J. Manufacturing Strategy: How to Formulate and Implement a Winning Plan. Portland. 
USA. 1995. 
 
PMI – Project Management Institute: Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos: Guia 
PMBOK. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
SETHI. Impressora Sethi3D AiP - 1.75mm. Disponível em 
:<http://www.sethi3d.com.br/produto/impressora-sethi3d-aip.html> Acesso em 12 de maio. 2015. 
 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
SKA, STRATASYS. Satélite da Nasa terá sistemas de antenas impressos em 3D pela Stratasys. Catálogo 
do fabricante, São Paulo, 2015. 
 
____. Maersk usa impressão 3D para fabricar peças de reposição em navios. Catálogo do fabricante, 
São Paulo, 2015a. 
 
VESPERMANN, Augusto. Entenda o Que é PMI, PMBOK e PMP na Gerência de Projetos. Out. 2009. 
Disponível em: <http://www.augustovespermann.com/2009/10/entenda-o-que-e-pmi-pmbok-e-
pmp-na-gerencia-de-projetos/> Acesso em 11. maio. 2015. 

 



 

 

                                                                                                   330 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Capítulo 21 
 
 
 
CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS: ESTUDO DE CASO 
BAURU BUSINESS PARK 
 

  

Cleiton Fumio Kimimoto (Fatec)  
Luiz Carlos Relva (Fatec) 
Euclides Reame Junior (Fatec) 

 

Resumo: O processo de armazenagem é um dos principais elos da cadeia de operações logísticas e 

tem um expressivo índice de terceirização nos dias atuais em solo brasileiro. A terceirização ocorre 

principalmente pela pouca oferta de espaços adequados para a estocagem de bens. Desta forma, os 

Condomínios Logísticos (CL´s) surgem como uma alternativa saudável tanto para os operadores 

logísticos quanto para as empresas de transportes. Os CL´s oferecem uma infraestrutura de suporte, 

redução de custos, maior segurança, entre outros benefícios, que são compartilhados pelas diversas 

empresas neles instaladas. Diante da situação problema descrita, este artigo tem por objetivo 

descrever o cenário dos CL´s no Brasil, para tanto, buscou-se entender como funciona a criação do 

projeto, a escolha do local da construção, quais vantagens oferecer ao inquilino, previsões de 

investimentos, qual o funcionamento da administração do CL. A metodologia utilizada passou 

primeiramente pelo “estado da arte” da ciência logística e, na sequência, um CL localizado na região 

Noroeste do estado de São Paulo foi contatado para a realização de um estudo de caso único. A 

pesquisa contribuiu para descrever uma nova realidade que se aventa, não como tendência, mas sim 

como a concretização de um segmento que tem por objetivo auxiliar as empresas na redução do custo 

logístico entre outros aspectos. 

Palavras-chave: Operações logísticas. Armazenagem. Condomínios logísticos 
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1. INTRODUÇÃO 

A carência na oferta de imóveis no Brasil com uma localização adequada para a finalidade de 

armazenagem, tornou o mercado de condomínios logísticos (CL) atrativo. O cenário vem despertando 

interesses de diversos tipos de investidores. Esse fato deve-se à existência de expressiva demanda das 

empresas que buscam soluções para as suas operações. Entre essas soluções, destaca-se a redução de 

custo. Isso é evidenciado pela troca de espaços maiores por módulos oferecidos pelos CL´s, onde os 

custos dos serviços são divididos entre os inquilinos. Outro fator que favorece o crescimento dos CL´s 

reside na necessidade que empresas vêm encontrando no sentido de um sistema de apoio logístico 

integrado. Desta forma, as empresas especializadas na construção de CL´s, estão investindo 

estrategicamente na construção de imóveis de variados tamanhos e layouts1ou numa construção sob 

medida, o chamado “built-to-suit”2. Diante do cenário apresentado, propõe-se esta pesquisa.  

O artigo possui as seguintes abordagens: a revisão bibliográfica, que faz uma contextualização acerca 

do tema e descreve os conceitos, principais características e objetivos dos CL´s, quais as vantagens e 

desvantagens que eles podem trazer para as empresas que os contratam, a situação atual do mercado 

e quais as regiões do Brasil em que há maior concentração de CL´s e um estudo de caso único da 

empresa Bauru Business Park, com o objetivo de entender as particularidades desse novo segmento 

e descrever o cenário dos CL´s no Brasil, para tanto, buscou-se entender como funciona a criação do 

projeto, a escolha do local da construção, quais vantagens oferecer ao inquilino, previsões de 

investimentos, qual o funcionamento da administração do CL.  

Após a efetivação dos trabalhos de campo, a pesquisa contribuiu para descrever uma nova realidade 

que se aventa, não como tendência, mas sim como a concretização de um segmento que tem por 

objetivo auxiliasr as empresas na redução do custo logístico. 

  

 

1 É a posição relativa dos departamentos, seções ou escritórios dentro do conjunto de uma fábrica, oficina ou área de trabalho manual ou intelectual; 
dentro de cada departamento ou seção; dos meios de suprimento e acesso às áreas de armazenamento e de serviços, tudo relacionado dentro do fluxo 
de trabalho.” (http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/393_seq_3_tipos_layout.pdf)   

2 Construção sob medida, consistindo em um contrato pelo qual um investidor viabiliza um empreendimento imobiliário segundo os interesses de um 
futuro usuário. (http://www.precisao.eng.br/fmnresp/build(na).htm)  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA 

2.1 CONCEITO DE LOGÍSTICA 

Conforme o autor Pozo (2010), a logística trata de todas as atividades de movimentação e 

armazenagem que facilitam o fluxo de produtos, desde a aquisição de matéria-prima até o ponto de 

consumo final. Ainda segundo o autor, a logística é importante para o bom desempenho de uma 

organização, pois direciona a empresa a reduzir o lead time3entre o pedido, a produção e a demanda, 

fazendo com que o cliente receba o produto no prazo que desejar, no local determinado, com as 

especificações contratadas e com preço correto. 

Ballou (2010, p.18), descreve um exemplo de como a logística é importante nas empresas:   

A Noxell Corporation, produtora de uma linha de produtos cosméticos e de beleza, enfrentava 
uma série de problemas associados a um sistema logístico carente de melhorias. Alguns dos 
sintomas eram: tempo excessivo para completar e entregar pedidos dos clientes, 
inconvenientes gerados por pedidos incompletos, grande quantidade de erros no 
preenchimento dos pedidos e alto nível de perdas devido a roubo e danos físicos às 
mercadorias. Após cuidadoso trabalho de replanejamento e coordenação, que levou em conta 
o balanceamento dos custos de transportes, manutenção de estoques e processamento de 
pedidos, foram fechados diversos depósitos, e instalado um sistema de aperfeiçoado de 
comunicações. Apesar de a nova prática incorrer em maiores gastos com fretes e 
investimentos em equipamentos de transmissão de dados, estes custos foram superados por 
uma redução substancial no custo de estoques, ao mesmo tempo foi diminuído o tempo médio 
para entregar, em nível nacional, realizando assim uma economia anual média de $78.000.  

 

Conforme Novaes (2007), a logística empresarial evoluiu desde seus primórdios, agrega valor de 

tempo, de qualidade e de informação à cadeia de suprimentos e procura eliminar do processo tudo 

que acarrete custos. A logística é a forma eficiente de como o produto percorre todo processo, desde 

o planejamento, produção, controle e armazenamento do ponto de origem até o ponto de consumo, 

atendendo da melhor forma às necessidades do consumidor. Para ser operacionalizada de forma 

eficaz, a logística empresarial é suportada por dois grupos de atividades: as primárias e as de apoio. 

2.2 ATIVIDADES LOGÍSTICAS  

A logística está dividida em dois conjuntos de atividades. São elas atividades primárias e de apoio. 

Segundo Ballou (2010), atividades primárias são: transportes, manutenção de estoques e 

 

3 Lead Time ou tempo de aprovisionamento, é uma medida do tempo gasto pelo sistema produtivo para transformar matérias-primas em produtos 
acabados”. (http://www.infoescola.com/administracao_/lead-time/)  
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processamento de pedidos e as atividades de apoio são: sistema de informação, planejamento, 

suprimentos, embalagem, manuseio de materiais e armazenagem. 

2.3 ATIVIDADES PRIMÁRIAS 

São aquelas de importância primária para atingir os objetivos logísticos, detêm os maiores custos 

dentro das organizações e são fundamentais para a tarefa logística. O quadro 2.1.1, descreve, em duas 

colunas, o entendimento de forma resumida desse conjunto de atividades. 

QUADRO 2.1.1 – CONCEITO ATIVIDADES PRIMÁRIAS 

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Ballou (2010) 

2.4 ATIVIDADES DE APOIO 

São atividades que dão apoio às atividades primárias, para que a organização tenha sucesso, que é 

criar, manter clientes e também gerar lucros; essas atividades geram custos menos onerosos que as 

atividades primárias. O quadro 2.2.1 descreve em duas colunas o significado de cada atividade que 

compõe o grupo de apoio. A primeira coluna mostra o nome da atividade, a segunda coluna descreve 

o conceito dela. 

  

ATIVIDADES PRIMÁRIAS CONCEITO 

Transporte é a movimentação da matéria-prima e dos produtos 
acabados de um ponto a outro. 

Manutenção é a atividade que regula ou nivela a oferta e a demanda de 
um determinado produto. 

Processamento de Pedidos 
é a operacionalização burocrática ou administrativa que 
formaliza a emissão do documento que originou a venda de 
um determinado produto. 
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QUADRO 2.2.1 – CONCEITO ATIVIDADES DE APOIO  

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado Pozo (2010) 

A armazenagem é parte de um conjunto integrado de decisões, que envolvem políticas de 
serviços ao cliente, políticas de estoque, de transporte e de produção, que visam prover fluxo 
eficiente de materiais e produtos acabados ao longo da cadeia de suprimentos (FIGUEIREDO; 
FLEURY; WANKE, 2009, p.159).  

 

Desta forma, é devido ao alto custo para construção de armazéns e falta de locais estratégicos, que os 

Condomínios Logísticos, têm sido uma boa alternativa, pois oferecem a opção de compartilhamento 

de espaços físicos, diversos tamanhos de galpões, total infraestrutura, segurança e localizações 

sempre em pontos estratégicos, próximos a grandes centros e às principais rodovias do país. 

3. CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS 

3.1 CONCEITO 

Segundo Dias (2014), o condomínio logístico (CL) é o conjunto de diversos galpões com flexibilidade 

de modularização de espaços situados em um único terreno. Foi desenvolvido para proporcionar 

ATIVIDADES DE APOIO CONCEITO 

Sistema de Informação 

é importante pois constitui uma base de dados com informações importantes 
de todas as etapas dentro de uma organização, servindo de apoio a uma 
administração eficiente e eficaz das atividades primárias e de apoio ao sistema 
logístico. 

Planejamento é a atividade que determina na fábrica o que produzir, na quantidade e quando 
para atender à demanda do mercado. 

Suprimentos 
é uma atividade de apoio importante, pois supre as necessidades da organização 
na compra de matéria-prima com quantidades exatas e no tempo correto, com 
isso é possível uma redução dos custos da organização. 

Embalagem 
tem como objetivo armazenar, transportar e movimentar o produto sem 
danificá-lo; atualmente as embalagens devem ter dimensões adequadas para 
um melhor manuseio e armazenamento 

Manuseio de Materiais 
está relacionado à movimentação interna de produtos tanto a matéria-prima 
para a produção, quanto ao produto acabado para o estoque e pode ser também 
o manuseio de um depósito para outro 

Armazenagem 
é uma atividade de apoio, responsável pela administração de espaços físicos 
necessários para manter os produtos estocados. Isso pode ser dentro da fábrica 
ou em locais que possam favorecer o ponto de consumo final 



 

 

                                                                                                   335 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

ganhos de escala para operadores logísticos4, transportadoras, industrias e varejistas, atendendo às 

necessidades de armazenagem e distribuição. Tem como objetivo oferecer uma infraestrutura de 

serviços compartilhados, integração logística, redução de custos nos estoques, instalações e 

processos. 

3.2 TIPOS E CLASSIFICAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS 

Segundo a Revista Logística a (2014), existem dois tipos de condomínios logísticos: 

 Monousuário: são os galpões individuais para atender um único cliente especulativo5 ou “built-

to-suit”. A construção deste galpão atenderá apenas às necessidades e às especificações do 

cliente que solicitou, tornando a locação deste imóvel inviável para outros inquilinos. A figura 

3.2.1 apresenta esse tipo de CL;  

 

      Figura 3.2.1: Galpões built-to-suit 

   Fonte: Global Logistic Properties (2014) 

 

 Flex: são galpões modulares que atendem às diversas atividades e demandas de tamanho e 

podem ser utilizados individualmente ou agrupados. Geralmente atende os clientes 

especulativos. A figura 3.2.2 apresenta esse tipo de CL. 

 

4 É a empresa prestadora de serviços, especializada em gerenciar e executar toda ou parte das atividades logísticas, nas várias fases da cadeia de 
abastecimento de seus clientes agregando valor aos produtos dos mesmos. (ABML – Associação Brasileira de Movimentação e Logística). 

5 1. Que estuda (uma coisa), só para conhecer, não para praticar; teórico / 2. Que não pode reduzir-se à prática / 3. Que especula, que examina 
miudamente / 4. Feito com intenção de auferir lucros; interesseiro. (http://www.priberam.pt/dlpo/especulativos) 
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Figura 3.2.2: Galpões Modulares 

       Fonte: Revista Logística b (2014) 

Ainda segundo a Revista Logística a (2014) os CL´s podem ser classificados, de acordo com sua 

utilização em: 

 Armazéns: são galpões modulados projetados especialmente para armazenagens, podendo 

receber estruturas como: portas paletes, cantilever6, entre outros. Este tipo de módulo é 

indicado para operadores logísticos, atacadistas, etc. A figura 3.2.3 apresenta esse tipo de CL; 

 

 Figura 3.2.3: Classificação tipo armazéns 

       Fonte: Armazena (2014) 

 

6 São estantes ideais para guardar mercadorias compridas ou outras mercadorias grandes, desde tubos de plástico, tubos em aço, perfis e tábuas de 
madeira até bobinas pesadas. (http://www.ssi-schaefer.com.br/armazenagem/cantilever.html) 
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 Cross-docking: galpões projetados apenas para movimentação de cargas, pois as mercadorias 

chegam (just-in-time)7 na medida em que o cliente já as solicitou e são imediatamente 

processadas e encaminhadas para outro veículo, eliminando assim, a necessidade de 

armazenamento das mercadorias. Indicado para as transportadoras. A figura 3.2.4 apresenta 

esse tipo de CL; 

 

   Figura 3.2.4: Classificação tipo cross-docking 

       Fonte: WS Logística (2014) 

 Misto: este tipo de galpão pode ser utilizado com propósitos diversos, recomendado para 

centro de distribuição de grandes redes de varejo. A figura 3.2.5 apresenta esse tipo de CL; 

 

 

7 Desenvolvido no início da década de 50 na Toyota Motors Company, no Japão, como um método para aumentar a produtividade. Just in time significa 
“no momento certo”, “oportuno”; em um processo de fluxo, as partes corretas necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no momento 
em que são necessários e somente na quantidade necessária. (http://revista.uepb.edu.br/) 
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  Figura 3.2.5: Classificação tipo misto (Centro de Distribuição) 

        Fonte: Portogente (2014) 

 Industrial “Plug & Play”: eles foram projetados para a implantação industrial, podendo ser 

customizado; podem atender aos diversos tipos de indústria, inclusive o de manufatura. A 

figura 3.2.6 apresenta esse tipo de CL; 

 

     Figura 3.2.6: Classificação tipo Industrial Plug & Play 

      Fonte: Revista Logística a (2014) 
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3.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS CL´S 

Segundo a Revista Logística a (2014) os usuários dos CL´s poderão usufruir das seguintes vantagens:  

 Rateio de custos de manutenção, limpeza e jardinagem das áreas comuns, apenas uma 

empresa fica responsável por todo este serviço, dando suporte e maior comodidade aos 

inquilinos, 

 Rateio dos custos com segurança e portaria (controle de acesso). Segurança 24 horas, 

proporcionando menor custo de apólice de seguro; 

 Utilização das áreas de apoio como restaurantes, salas de reunião e treinamento, em alguns 

casos oferecem auditórios; 

 Localização estratégica e visibilidade, ideal para as que buscam integração modal; 

 Administração profissional com gestor do condomínio; 

 Flexibilidade de expansão sem a mudança de endereço (este item varia de acordo com o 

tamanho do condomínio logístico contratado) e amplo estacionamento. 

 Já as desvantagens estão relacionadas ao local em que se encontra o CL’s e ao seu tamanho. 

Segundo a Tecnologística (2014) são:  

 Alto custo do aluguel, em comparação às estruturas dedicadas, mas o valor varia de acordo 

com a região escolhida; 

 O pátio insuficiente para o volume de operações e a dificuldade de crescimento dentro de um 

mesmo condomínio. 

3.4 OS MOTIVOS PARA APLICAÇÃO DOS CL’S  

O crescente desenvolvimento econômico brasileiro, fez com empresas voltadas às atividades 

logísticas, principalmente as empresas de transporte e operadores logísticos (OL), a buscassem novos 

espaços com uma ótima localização estratégica, sem afetar o planejamento de seus clientes. Antes 

este detalhe se resolvia com uma locação de um espaço grande, mas, atualmente, a situação é outra, 

principalmente, com os OL’s, que se preocupam com a melhoria operacional. Então, resta apenas a 

alternativa dos condomínios logísticos.  
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Segundo Cecolim (2014, p.93): os desafios do mercado, como terceirização do serviço logístico 
das empresas de diferentes segmentos impõem aos operadores logísticos a busca por imóveis 
com boa localização nas cidades, que muitas vezes já estão comprometidos a um inquilino. 
Ainda conforme o mesmo autor, os CL´s surgem como uma alternativa saudável tanto para os 
OL´s globais quanto para as empresas de transporte nacionais. A tendência da terceirização é 
uma realidade, por isso, é preciso cada vez mais assegurar a qualidade e o gerenciamento de 
risco para oferecer o melhor serviço ao mercado. 

 

Segundo a Revista Intra Logística (2013), os itens que mais atraem na locação do CL: 

 Localização: a região onde se encontra os CL’s é o principal atrativo, pois as empresas 

responsáveis pela construção e administração deste empreendimento buscam pontos 

estratégicos para a instalação, como fácil acesso às principais rodovias, portos e aeroportos, 

evitando os diversos problemas relacionados ao tráfego de mercadorias;  

 Preços: dependendo da região e do tamanho do galpão, os preços dos condomínios são bem 

acessíveis, podendo atender os diversos tipos de usuários; 

 Infraestrutura: foram projetados para atender atividades com perfil logístico e industrial, 

possuem módulos de diversos tamanhos, de acordo com as necessidades dos usuários, na 

maioria dos casos possuem um pé direito de 12m, podendo suportar mais de 5 toneladas/m2, 

possuem amplo estacionamento, espaço para a manobra de caminhões e iluminação externa; 

 Serviços: os condomínios oferecem ao usuário todo suporte de segurança 24 horas, portaria, 

salas de reunião, treinamento e descanso para o motorista, restaurante, serviços gerais como 

limpeza da área comum, jardinagem e manutenção, e a grande vantagem é que todos estes 

custos podem ser rateados entre os usuários, gerando assim uma despesa a menos como 

encargos trabalhistas; 

 Expansão: os condomínios foram projetados de modo a oferecer uma certa flexibilidade nos 

espaços, permitindo que seus usuários possam expandir suas atividades e seu volume 

operacional;   

 Contrato: há uma grande flexibilidade contratual, pois os gestores dos condomínios levam em 

consideração a importância de associar o prazo de locação ao prazo de contrato ou a 

possibilidade do usuário ampliar o espaço locado; outra vantagem seria a estabilidade 

contratual, pois os reajustes de locação são praticamente inexistentes; 

 Sustentabilidade: este é mais um atrativo, que faz com que os usuários procurem os CL’s, não 

apenas pelo de marketing da empresa, mas também pela relação que se tem com os custos, 
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pois os condomínios se mostraram eficientes, gerando uma redução no consumo de água e 

energia.  

3.5 CENÁRIO BRASILEIRO DOS CL´S 

Segundo a Revista Mundo Logístico (2014) atualmente no Brasil o número de CL’s está cada vez maior, 

e as empresas responsáveis pelos CL’s buscam construir o empreendimento em locais estratégicos, 

procurando atrair os clientes que estão à procura dos diversos benéficos que um condomínio pode 

oferecer e que atendam suas necessidades. Cada condomínio possui sua característica e 

particularidade, algumas destas características são: o tamanho, o modelo do galpão (cross-docking, 

misto). 

Na tabela 3.5.1, verifica-se que a maior parte das empresas e a maior concentração de condomínios 

está na região Sudeste, esse fator é devido aos grandes polos industriais que se encontram nesta 

região, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em seguida a região Nordeste, Sul, 

Centro – Oeste e Norte. 

TABELA 3.5.1 - CONCENTRAÇÃO E QUANTIDADE DE CL´s POR REGIÃO  

EMPRESA REGIÃO 
SUDESTE 

REGIÃO 
SUL 

REGIÃO 
CENTRO – 

OESTE 

REGIÃO 
NORDESTE 

REGIÃO 
NORTE 

ALMI 24 1 4 2 1 
AMP EMPREENDIMENTOS LOG. LTDA - 2 - - - 
CAPITAL REALTY - 4 - - - 
CBI – CABO BRANCO IND. E LOG. LTDA - - - 1 - 
CONE S/A - - - 17 - 
FULWOOD 6 - - - - 
GL EMPREENDIMENTOS / ARMAZENNA - - - 4 - 
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES (GLP) 10 - - - - 
GR PROPERTIES 9 - - - - 
GWI REAL ESTATE 1 - - - - 
HERZOG 12 - - - - 
HINES DO BRASIL 6 - - - 2 
CONSTRUTORA E INC. LAGUNA 1 - - - - 
LOG CP 17 2 1 3 - 
PERINI BUSINESS PARK - 1 - - - 
PORTE CONSTRUTORA 1 - - - - 
PROLOGIS CCP 5 - - - - 
RETHA IMÓVEIS 18 - - 1 - 
SANCA ENGENHARIA 7 - - - - 
WTGOODMAN 4 - - - - 

TOTAL  121 10 5 28 3 
Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Revista Mundo Logístico (2014) 
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Segundo pesquisa realizada pela Tecnologística (2014), a oferta de Condomínios Logísticos (CL’s) no 

período de 2009 a 2011, cresceu 30% ao ano, mas ainda é insuficiente para atender à demanda do 

mercado. De acordo com o estudo apresentado, a área ofertada passou de 3,4 milhões de m2 em 2009 

para 5,7 milhões de m2 em 2011, só no estado de São Paulo, no país como um todo, a estimativa era 

de 8,15 milhões de m2, sendo que as preferências são por instalações localizados na região sudeste, 

que  concentra 90% da oferta deste tipo de instalações devido à boa infraestrutura de transportes, 

pois grande parte dos condomínios estão localizados no eixo entre Campinas e São Paulo ao longo das 

Rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco.    

Segundo a Revista Logweb (2014), os empreendimentos com segmentos em condomínios logísticos 

irão se defrontar com algumas dificuldades, pois a economia brasileira, se encontra em um momento 

desfavorável para investimentos, estima-se que para 2014, ocorra um grande aumento na oferta de 

condomínios, mudando totalmente o cenário deste segmento, em que apenas os empreendimentos 

mais eficientes se destacarão no mercado competitivo.  

Conforme o mesmo autor, o perfil do consumidor da atualidade, exige cada vez mais eficiência das 

operações logísticas; e é neste mesmo contexto, que os CL’s procuram trazer diversos benefícios para 

o inquilino, sendo um deles a localização estratégica. Conforme o autor citado por último, a partir de 

2014, as empresas precisarão se preocupar mais com a flexibilidade, pois o mercado hoje está 

recebendo mais empreendimentos do que tem capacidade de absorver. Deste modo, o mercado de 

condomínios logísticos está mais favorável aos inquilinos, do que para aos locadores. 

Revista Logweb (2014, P.18) descreve: “Em 2014 o mercado ficará mais competitivo devido à grande 

oferta de galpões que estão sendo entregues”. Apenas aqueles que oferecerem os melhores serviços, 

infraestruturas, preços, qualidade em seus galpões, melhor localização estratégica e tiverem o selo 

verde de sustentabilidade, que, aliás, será um grande diferencial para os CL’s, conseguirão se destacar 

no mercado. Os empreendimentos que tem sido a preferência do mercado são aqueles localizados 

próximos aos polos comerciais e que oferecem algum tipo de incentivo fiscal. Conforme o autor 

anterior, nos anos de 2012/2013, com a queda nas taxas juros, houve um aumento nas construções 

dos CL’s, aumentando assim a oferta; já em 2014, ocorre o inverso, já que os investidores estão se 

comportando com mais cautela. 

Cada vez mais os terrenos próximos aos centros consumidores estão ficando mais caros, inviabilizando 

que novos empreendimentos sejam construídos, mas os CL’s localizados nestas áreas, apresentarão 

uma maior valorização nos próximos anos, e os preços das locações deverão apresentar uma grande 
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variação em função das diferentes localizações. Outra situação será o aumento nos investimentos em 

cidades que estão em fase de desenvolvimento junto com os investimentos do governo e 

desestruturado no setor logísticos. Surgindo assim novos polos logísticos, e o aumento pela demanda 

por galpões modulares. Com esse cenário, o mercado de CL’s apresentará um bom desempenho, com 

baixa taxa de vacância e valores de locação elevados (REVISTA LOGWEB, 2014). 

De acordo com o mesmo autor a maior parte dos investimentos ocorreram nos anos de 2010 a 2012, 

sendo que a maior parte dos condomínios foram concluídos em 2013, aumentando a oferta do CL’s, 

se destacarão apenas aqueles que tiverem o diferencial. Essa nova realidade, em que os CL’s estão se 

destacando, se apresenta devido à grande procura dos galpões, por parte das empresas, pois elas 

estão a querendo reduzir seus custos logísticos. Em vez de arcar com custos de portaria, segurança, 

jardineiros, é possível ratear essas despesas com as demais companhias locatárias.  

Para 2014, os preços dos terrenos começarão a baixar, e caso isso não aconteça, haverá 
dificuldades de obter retorno no investimento. A realidade é que se construiu muito em 2013. 
Já em 2014, há uma quantidade grande de galpões que não ficaram prontos no ano passado e 
que deverão ser entregues. A expectativa de que o setor comece a se desenvolver em 2014 
(REVISTA LOGWEB, 2014, p.21). 

   

A tabela 3.5.2, apresenta alguns CL’s em fase de construção e entregues no ano de 2014.  

TABELA 3.5.2 – CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS EM OBRAS E ENTREGUES  

EMPRESA ÁREA CIDADE/ESTADO ENTREGA 

CAPITAL REALTY – MEGA CENTRO LOGÍSTICO 155.000 M2 CURITIBA - PR EM OBRAS: 
2014 

GR PROPERTIES – GR CAMPINAS 2 36.540 M2 CAMPINAS – SP CONCLUÍDA 2013 

HERZOG – THERA PARK 125.000 M2 JUNDIAÍ – SP PARCIAL 

HINES DO BRASIL – DISTRIBUTION PARK 
MANAUS 104.100 M2 MANAUS - AM CONCLUÍDA 2014 

SOMAGUE MPH – GLP GRAVATAÍ 115.000 M2 GRAVATAÍ – RS 
PARCIAL 

CONCLUSÃO PREVISTA 
2015 

GLOBAL LOGISIC PROPERTIES (GLP) – GLP 
GUARULHOS 466.000 M2 GUARULHOS – SP EM OBRAS: 

2016 

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Portal Logweb (2014) e Revista Mundo Logístico (2014) 
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3.6 TAXA DE DISPONIBILIDADE DOS CL’S 

A taxa de disponibilidade média de instalação dos condomínios logísticos no Brasil, segundo a Colliers 

Internacional Brasil (2014), terminou o terceiro trimestre de 2013 com um crescimento de 7,1% em 

relação ao segundo trimestre, com mais de 500 mil m2 de condomínios entregues. Conforme o mesmo 

autor, no quarto trimestre, o mercado de condomínios logísticos encerrou o período com crescimento 

de 27% em relação ao ano de 2012, com 8,06 milhões de m2. A região sudeste representa a maior 

parte do crescimento, com 6,454 milhões de m2, seguida por Nordeste (715 mil m2), Sul (624 mil m2), 

Norte (193 mil m2) e Centro Oeste (80 mil m2). 

Com este crescimento, a taxa de disponibilidade nacional dos CL’s apresentou um aumento de 17,67% 

ante 13,30% do ano anterior. Ainda conforme o mesmo autor, o ano de 2014, permanecerá 

praticamente sem aquecimento, sendo um bom momento para investidores, sendo que apenas em 

2015 o mercado de CL conseguirá atingir o equilíbrio no mercado. 

3.7 PREÇOS DE LOCAÇÃO DOS CL’S 

Os preços pedidos para locação dos condomínios logísticos apresentaram inúmeros ajustes, em função 

do aumento da oferta. Segundo a Colliers Internacional Brasil (2014), a média nacional dos preços no 

final do ano de 2012 era de R$ 20,00 m2/mês, já ao final de 2013, foi de R$ 18,50 m2/mês; atualmente 

o preço médio praticado é de R$ 18,00 m2/mês. Os preços médios das regiões do Brasil são bem 

variados, sendo que o maior preço médio está na região Sudeste R$ 20,50 m2/mês, devido às cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo (os valores pagos em São Paulo podem ser comparados ao preço por m2 

dos países como Japão, Inglaterra, Dubai e Cingapura), seguidos das regiões Sul R$ 18,50 m2/mês, 

Centro-Oeste R$ 17,00 m2/mês, Norte R$ 20,00m2/mês e Nordeste R$ 16,00m2/mês.  

Mesmo com um momento de maior oferta existente no mercado, os preços praticados nos CL’s do 

Brasil estão entre os mais caros do mundo, acompanhado das seguintes cidades Londres, Hong Kong, 

Tokyo, Zurique, Oslo, Cingapura, Moscou, Genova, Sidnei, entre outras e é considerado o mais caro da 

América Latina, seguidos de Argentina e Colômbia (COLLIERS, 2014). 

Os preços médios de áreas em condomínios logísticos no Brasil são mais altos do que os praticados 

em galpões individuais de mesmo padrão. Em média, o aluguel de galpões individuais de qualidade 

comparável àquela encontrada em galpões de condomínios logísticos tende a ser de 10% a 15% mais 

barato (ILOS, 2013). 
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4. METODOLOGIA  

A metodologia aplicada para realizar este artigo consiste em uma pesquisa bibliográfica, que segundo 

Severino (2008), realiza-se através do registro de pesquisas anteriores, e de dados de outros 

pesquisadores em diversos tipos de documentos; contém conceitos de CL’s e um estudo de caso, que 

para Yin (2005, p.32), é “uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de seus 

contextos da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. Já para Severino (2008), estudo de caso é estudar o caso particular, sendo que 

seus dados devem ser coletados e registrados com maior rigor. 

O estudo de caso deste artigo busca informar, desde a criação de um C.L até a sua locação para algum 

cliente. Como instrumento de pesquisa deste estudo foi elaborado um questionário semiestruturado 

em perguntas abertas, em que a empresa poderá responder mais abertamente sobre o funcionamento 

de um CL, quais vantagens oferecidas aos clientes, como funciona o rateio entre as empresas, a busca 

por novos clientes e como são abordados, previsões de investimentos da empresa entrevistada. As 

perguntas do questionário são descritas na sequência: 

1. O Bauru Business Park conta com uma construtora própria para a construção de seus 

condomínios ou terceiriza? 

2. O Bauru Business Park administra todos seus condomínios ou terceiriza para imobiliárias a sua 

administração? 

3. Como funciona a captação de clientes?  

4. Como funciona o rateio das despesas entre os locatários? 

5. Quais as principais vantagens que a Bauru Business Park oferece aos seus clientes? 

6. Como são realizados os contratos e qual o critério na cobrança dos aluguéis? 

7. Como é o sistema de segurança do condomínio logístico? 

8. Qual tipo de condomínio que é mais procurado pelas empresas Built to suit ou Flex? 
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9. Os galpões do Bauru Business Park comportam qualquer tipo de empresa, indústria ou possui 

restrições? Por exemplo, o piso dos galpões está preparado para receber até quantos quilos? 

Qual a altura do pé direito8 dos galpões? 

10. A empresa pretende expandir o empreendimento? 

11. Em quais regiões a empresa pretende investir no caso de expansão? 

12. A empresa tem uma previsão de crescimento para os próximos anos? 

13. A empresa tem outro empreendimento previsto para iniciar pela empresa a curto prazo? 

5. ESTUDO DE CASO: BAURU BUSINESS PARK 

5.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

Fundada em 2005, a GCKon é líder no segmento agroindustrial. Com expertise9 e sucesso em serviços 

da mesma natureza em três unidades na cidade de São Paulo, é referência e segurança de 

investimento para gerar mais rentabilidade, melhores resultados e ótimas oportunidades para 

expansão das empresas de Bauru e região. A cidade de Bauru foi escolhida por estar num nó logístico 

para o Estado de São Paulo e estar localizada numa área de acesso estrategicamente nobre, que 

oferece inúmeras possibilidades de locação planejada. 

Atualmente, o principal foco da empresa é o ramo imobiliário, visando investir em um setor com 

mercado crescente na cidade de Bauru e arredores. O último empreendimento de destaque 

apresentado pela GCKon foi o Bauru Business Park, em 2009, espaço empresarial destinado a atender 

às demandas de empresas dos setores secundário (área industrial) e terciário (comércio e prestação 

de serviços) da região bauruense. O Bauru Business Park proporciona modelos diferenciados, tanto 

em áreas como em formatos, prédios ou instalações com ampla oferta de locações para empresas de 

todos os portes.  

Rede Bom Dia (2014) descreve: O produto ofertado vai na mesma direção que os outros 
centros de distribuição e logística existentes. Portanto é algo pioneiro para a região; temos 
sido procurados por clientes de diversas áreas: industrial, comércio e serviços. Em princípio 
focamos em logística e distribuição, mas por estarmos em um zoneamento ZICS (Zona de 
Indústria, Comércio e Serviços), podemos ter clientes de outros segmentos também.  

 

8 Diferença entre a cota do piso e a cota do tecto de uma casa. Diferença de cota entre o piso inferior e o piso superior, incluindo a espessura da laje 
superior. (http://www.engenhariacivil.com/dicionario/pe-direito) 
9 É uma forma de reconhecimento da competência da empresa naquele campo. (http://www.significados.com.br/expertise/) 
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Alguns clientes que a GCKon possuem hoje, como Displan, Braspress, Mercalf Iveco e Amara Brasil, 

estão instalados no Bauru Business Park, uma vez que este é um centro empresarial propício para 

empresas de pequeno, médio ou grande porte que desejam angariar visibilidade em uma rota 

estratégica de deslocamento, situada exatamente no coração do interior paulista. A figura 5.1.1 

apresenta os principais clientes. 

 

 

Figura 5.1.1: Principais clientes 

Fonte: Bauru Business Park 

 

O Bauru Business Park oferece três grandes empreendimentos para seus clientes com uma área total 

de 700.000m2, conforme mostra figura 5.1.2. Conta com uma área construída e locada de 60.000m2, 

sendo divididas em áreas cobertas (galpões) e pátios descobertos, no momento o CL não possui 

nenhum espaço disponível para locação. 
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Figura 5.1.2: Empreendimentos Bauru Business Park 

Fonte: Bauru Business Park (2014) 

5.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 

A GCkon não possui uma construtora própria, pois esse não é o foco da empresa, na fase do projeto e 

nas construções dos galpões, a empresa contrata uma construtora para a execução dos serviços. 

Atualmente a GCKon administra o condomínio, pois apenas o Bauru Business Park está em operação, 

mas no futuro com os outros empreendimentos, a administração dos condomínios será terceirizada.  

Na GCKon não há um método de capitação de clientes, eles participam de feiras especializadas para a 

promoção e divulgação do empreendimento, porém, na maioria dos casos, os clientes é que entram 

em contato com o empreendimento. 

O rateio das despesas são umas das vantagens que o CL pode oferecer aos seus clientes. As despesas 

são divididas em partes proporcionais ao tamanho locado dentro do empreendimento.  

O empreendimento oferece aos seus clientes vantagens tais como: uma infraestrutura completa 

como, guias e sarjetas, asfalto de alta resistência, poços artesianos, redes elétricas e telefônica 

subterrâneas, segurança automatizada 24hr, Plano de Desenvolvimento Industrial, Plano de Atração 

de Investimentos, duas portarias exclusivas, amplo espaço para a ampliação e está localizado entre as 
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duas mais importantes rodovias do Estado de São Paulo a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e a 

Rodovia Cmte. João Ribeiro de Barros (SP-294). O CL oferece também a locação programada e a 

construção sobre medida (built to suit). 

Oferece ainda como principais serviços guarda tudo, condomínio e galpão logístico, espaço Park Bauru 

para eventos, locação de pátios e barracões, estacionamento para Logística e Office park.  

Os contratos de locações geralmente têm duração entre 5 e 10 anos e os valores de aluguéis são 

cobrados de acordo com o imóvel, seus preços variam muito, mas são inferiores aos cobrados na 

região da Grande São Paulo. 

Os preços dos aluguéis variam muito, pois depende do que o cliente pretende alugar, um exemplo 

seria os galpões que já estavam construídos, o seu preço de aluguel é mais acessível, do que um galpão 

novo sob medida. Um exemplo é a empresa Mercalf Iveco, que locou um prédio no início do 

empreendimento, e este prédio já estava pronto e era utilizado por uma antiga empresa; referida 

empresa reformou toda a instalação. Assim, o valor do seu aluguel é diferenciado em relação aos 

outros imóveis construídos nos moldes de hoje, com pé direito alto, piso de alta resistência, entre 

outros.   

O sistema de segurança do empreendimento é terceirizado, com funcionários atuando 24 horas. 

Os galpões do tipo built to suit são os mais procurados pelo cliente, entretanto, durante o processo 

do projeto, a GCKon faz algumas exigências em relação à construção, como por exemplo, a altura de 

pé direito tem que estar entre 10 e 12 metros, e o piso deve suportar um peso de 5 toneladas/m2. 

Essas exigências são necessárias porque, quando o cliente deixar espaço, este deverá estar apto a 

receber uma outra empresa, pois não se pode construir um galpão com pé direito muito baixo e o piso 

de baixa resistência, apenas para atender a uma determina empresa, e quando esta se retirar, não 

servirá para outra cuja necessidade será um pé direito mais alto ou piso mais resistente. Desse modo 

os galpões do Bauru Business Park, podem atender a qualquer tipo de empresa. Atualmente no Bauru 

Business Park os galpões são do tipo built to suit, mas também está em fase de construção galpões 

para especulação. 

 Segundo Luiz Otávio (Bauru Business Park, 2014), existem quatro condições para a construção de um 

condomínio logístico: 

1. é o local e a área destinada às construções; 

2. um investidor que tenha interesse em investir em construções destes galpões; 
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3. o cliente interessado em locar o espaço; 

4. a construtora. 

As três primeiras condições são muito importantes para dar início ao processo de construção. No 

entanto cada construtora é contratada para a execução de uma obra específica, desse modo, dentro 

do mesmo empreendimento, podem-se ter várias construtoras trabalhando.  

Os galpões do CL tem o seu pé direito entre 10 e 12 metros e pisos que suportam até 5 toneladas m2, 

portanto com esses requisitos, o piso desses galpões podem suportar qualquer tipo de empresa, 

varejo, centro de distribuição, indústria, entre outros 

A GCKon já apresenta um projeto de expansão e, atualmente, possui mais dois locais para instalação 

de novos CL’s: um na região Nordeste e outro na região Sudeste, na cidade de Limeira, estado de São 

Paulo, ambos em fase de projetos. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho descreveu como problema a escassez da oferta de espaços adequados para todo o 

processo de armazenagem de bens tangíveis dentro da infraestrutura logística atual do Brasil. Neste 

cenário, surgem as construções de galpões, ora intitulados de condomínios logísticos, que vem 

possibilitar assim melhorias operacionais em todo o processo de armazenagem propriamente dito. 

Assim, elegeu-se como objetivo da pesquisa, entender o panorama atual desses empreendimentos 

imobiliários no pais. Foi realizado um estudo exploratório e aprofundado em um CL, situado na cidade 

de Bauru, estado de São Paulo. Após o fechamento da pesquisa, entendeu-se que esses 

empreendimentos oferecem uma nova realidade para o universo logístico do Brasil. 
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CONCLUSÃO  

Com o crescimento da economia brasileira, e esta afirmação refere-se ao período compreendido antes 

do ano de 2014 e início de 2015, as empresas tem buscado novas alternativas para a instalação de 

seus negócios, com isto o mercado de Condomínios Logísticos cresceu e ganhou cada vez mais espaço. 

Um dos requisitos para esse cenário é que estão localizados em lugares estratégicos próximos aos 

grandes centros e com a maior concentração na região sudeste.  

Assim, respondendo às questões da pesquisa, os Condomínios Logísticos (CL´s) surgem como uma 

alternativa saudável tanto para os operadores logísticos quanto para as empresas de transportes. Os 

CL´s oferecem uma infraestrutura de suporte, redução de custos, maior segurança, entre outros 

benefícios, que são compartilhados pelas diversas empresas neles instaladas. Após a realização do 

estudo de caso único, os objetivos da pesquisa foram atingidos. 

Reitera-se, que o tema CL, sendo um assunto atual e de poucos estudos e de expressiva importância 

para a logística, faz-se necessário novas pesquisas por outros acadêmicos e pesquisadores, para que 

abordem outros aspectos. 
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Capítulo 22 
 
 
 
ANÁLISE DE TÉCNICAS DE PREVISÃO DE DEMANDA: 
UM ESTUDO DE CASO EM UMA CERÂMICA 
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Camila Girade (UFU - milla.girade@gmail.com) 

 

Resumo: Para melhorar o desempenho no gerenciamento de empresas e auxiliar nas tomadas de 

decisão é importante utilizar alguma técnica para a previsão de demanda, a fim de controlar os 

estoques e a programação da produção. Existem diversas técnicas de previsão de demanda, e neste 

trabalho foram analisadas as seguintes: Média Móvel; Média Ponderada; Média Exponencial Móvel; 

Técnica de Regressão Linear Simples e Previsão de Sazonalidade Simples. O objetivo do estudo foi 

identificar através da análise do erro e visualização gráfica, qual das técnicas de previsão de demanda 

melhor se aplica a uma cerâmica. 

 

Palavras-chave: Demanda, previsão, planejamento 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma programação de produção eficaz é aquela que esclarece o quanto, como e em quanto tempo 

produzir e quais recursos serão utilizados no processo. Para obter as informações referentes a esse 

processo é importante realizar uma previsão de demanda, que será útil no fornecimento dos dados 

necessários para combinar a capacidade de produção com a demanda a ser oferecida. A não 

acuracidade da previsão de demanda pode resultar em um superou subdimensionamento da planta 

produtiva, o que levará a perdas financeiras. (ARAÚJO, ARAÚJO & ADISSI 2004). 

Segundo Martins & Loureiro (2004) prever algo é obter informações sobre o futuro com base nos 

dados históricos existentes tratados por modelos estatísticos, matemáticos, econométricos ou 

modelos subjetivos apoiados no conhecimento tácito. 

A previsão de demanda é um fator imprescindível na operação de uma organização. Pois, é um 

indicativo que direciona a tomada de decisão. Segundo Higushi (s/d) a previsão de demanda auxilia as 

organizações no processo de planejamento e no combate a desperdícios de tempo, material, energia 

ou falta de produtos para atender o mercado. 

Para Moreira (2001) há necessidade de se planejar para anos futuros, tanto quanto para os próximos 

dias ou semanas, embora o grau de detalhe seja diferente nos dois casos. A previsão dos dados é 

inversamente proporcional ao período que se deseja prever, ou seja, previsões a longo prazo são mais 

incertas que as previsões a curto prazo.  

Dentro deste contexto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar e comparar as 

técnicas de previsão de demanda, aplicadas a um conjunto de dados provenientes da empresa 

Cerâmica Maracá, localizada na cidade de Ituiutaba, MG, e assim, identificar qual técnica se mostrou 

mais precisa para a situação analisada.  

 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Erdmann (2000), uma eficiente previsão de demanda combina métodos quantitativos e 

métodos qualitativos, a combinação de ambos os resultados representa uma melhor avaliação do 

mercado potencial. 

Segundo Cavalheiro (2003) os métodos quantitativos utilizam ferramentas e procedimentos 

específicos e sistemáticos. Enquanto que, os métodos qualitativos utilizam do julgamento e análise 

pessoal baseado em experiências anteriores. Apesar das ferramentas quantitativas utilizarem relações 
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matemáticas, ambos os métodos envolvem erros, pois são aproximações. Dessa forma, os valores 

exatos para a demanda são dificilmente obtidos devido às inúmeras variáveis envolvidas no ambiente 

que está em constante mudança. 

Na elaboração de um método de previsão de demanda é necessário analisar os dados históricos e 

supor que algumas tendências irão se repetir no futuro. Alguns métodos que utilizam dessa 

abordagem são: média aritmética simples dos valores passados, média móvel dos valores passados, 

amortecimento exponencial e as regressões. (ARAÚJO, ARAÚJO & ADISSI 2004). 

Com uma análise similar, Oliveira & Carvalho (2013) estudou a aplicação do método de previsão de 

demanda para auxílio de tomada de decisão em relação ao estoque. Esse estudo foi realizado em uma 

empresa de informática que trabalha quase em sua totalidade de forma puxada.  Para conseguir 

prever qual seria a necessidade dos componentes durante um determinado período utilizou-se três 

métodos quantitativos de previsão de demanda e também foi calculado o erro relativo a cada método. 

Após essa análise obtida foi também realizada uma comparação entre elas, o que possibilitou observar 

que o método de Exponencial Móvel apresentou os menores erros absolutos, sendo assim o mais 

preciso. O autor também propõe um monitoramento constante do método aplicado devido à 

instabilidade e aleatoriedades que atinge a demanda de insumos (OLIVEIRA & CARVALHO, 2013). 

Segundo Sanders & Manrodt (2003) a previsão de demanda tornou-se importante devido ao aumento 

da competitividade do mercado nos últimos anos, sendo fundamental na operacionalização do 

gerenciamento de produção, para prever demandas futuras, identificar a oportunidade de novos 

mercados, programar a produção de forma eficiente e gerenciar estoques. 

 2.1 MÉTODOS DE PREVISÃO  

2.1.1 MÉTODO DA MÉDIA MÓVEL SIMPLES 

A média móvel simples é uma técnica que realiza uma estimativa através de uma média aritmética, na 

qual se desprezam sempre as observações mais antigas incluindo assim as mais recentes. Desse modo, 

esse método utiliza a média dos n últimos períodos, como pode ser observado na equação abaixo: 

= ∑           (1) 

Onde: MMn corresponde à Média Móvel de n períodos; Di é a demanda ocorrida no período i, n é o 

número de períodos e i o índice do período. 
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Esse método é muito utilizado pela sua simplicidade de cálculo e por requerer poucos dados históricos, 

no entanto ele é apenas adequado para previsões de curto prazo, que não apresentam sazonalidade 

em seus dados (MAKRIDAKIS, WHEELWRIGHT & HYNDMAN, 1998). 

 2.1.2 MÉDIA PONDERADA 

A vantagem da média móvel ponderada sobre a média móvel simples é que os valores mais recentes 

da demanda, que podem revelar alguma tendência, recebem importância maior. A média móvel 

ponderada é uma variação da média móvel simples, consiste em ponderar a importância dos períodos 

da previsão atribuindo-lhes pesos diferentes, geralmente com pesos maiores aos dados mais recentes 

(TUBINO, 2009).  

Segundo Moreira (2001) a soma dos pesos deve ser igual a 1. Tal como no caso da média móvel 

simples, a escolha do período (T) é arbitrária, assim como a escolha dos pesos. 

 2.1.3 MÉDIA EXPONENCIAL MÓVEL 

Na média exponencial móvel a importância de cada observação decresce no tempo, sendo que em 

progressão geométrica ou exponencialmente. Segundo Tubino (2009), cada nova previsão é obtida 

com base na previsão anterior, acrescida do erro cometido corrigido por um coeficiente de 

ponderação. 

 =   +  (  − )         (2) 

Onde: Mt é a previsão para o período t; Mt-1 é a previsão para o período t-1; α é o coeficiente de 

ponderação e Dt-1 é a demanda do período t-1. 

O coeficiente de ponderação α é fixado dentro de uma faixa que varia de 0 a 1. Quanto maior seu 

valor, mais rapidamente o modelo reagirá a uma variação real da demanda. Se for muito grande, as 

previsões ficarão sujeitas às variações aleatórias da demanda; se for pequeno, as previsões poderão 

ficar defasadas da demanda real. Normalmente, variam-se os valores de α entre 0,05 a 0,50. 

As previsões baseadas na média exponencial móvel são mais utilizadas principalmente em sistemas 

computacionais, pois seu modelo exige a armazenagem de apenas três dados por item (previsão 

passada, demanda e coeficiente de ponderação) (TUBINO, 2009). 
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 2.1.4. TÉCNICA DE PREVISÃO DA TENDÊNCIA 

A tendência segundo Tubino (2009) é o movimento gradual da demanda no longo prazo. Este 

movimento pode ser quantificado através de uma equação linear (equação da reta) ou não linear 

(exponencial, parabólica, logarítmica etc). Entretanto, a tendência linear é a mais utilizada pela sua 

facilidade de emprego. Uma equação linear possui a seguinte forma, 

Y= α + bX           (3) 

Onde: Y é a previsão da demanda no período; α é a ordenada à origem; b é o coeficiente angular e X 

é o período de previsão. 

Vale ressaltar, que os dados históricos devem ser recolhidos constantemente a fim de minimizar as 

lacunas existentes entre um período e outro. Assim, após a obtenção desses dados devem-se 

empregar as relações, 

b = (∑ ) (∑ )(∑ )
∑ (∑ )

          (4) 

α = ∑ ( )           (5) 

Onde n é o número de períodos analisados. 

 2.1.5. PREVISÃO SAZONALIDADE SIMPLES 

Segundo Tubino (2009) a sazonalidade ocorre quando há uma variação para cima e para baixo em uma 

série temporal em intervalos de tempo regulares. Esta é expressa em termos de uma quantidade, ou 

de uma porcentagem da demanda que se desvia dos valores médios da série. A sazonalidade simples 

consiste em obter o índice de sazonalidade para cada um dos períodos da série e aplicá-lo em cima da 

previsão da média em cada um desses períodos. O cálculo do índice de sazonalidade é obtido a partir 

da divisão do valor da demanda no período pela média móvel centrada neste período. 

3. ESTUDO DE CASO 

Para aplicar as técnicas de previsão de demanda foi realizado um estudo de caso na empresa Cerâmica 

Maracá, a qual se localiza em Ituiutaba – MG. O motivo que determinou a escolha da empresa foi o 

fato da mesma ser uma empresa de cunho tradicional, com 23 anos de funcionamento na cidade, 

tendo assim grande número de clientes, por trabalhar com serviço de alta qualidade, seguindo 



 

 

                                                                                                   359 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

rigorosas normas de extração da matéria-prima e de garantia de qualidade dentro das normas técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

A empresa Cerâmica Maracá possui dois sócios proprietários e um quadro de quarenta e três 

colaboradores, seu horário de funcionamento é das sete horas da manhã às dezessete horas da tarde, 

com uma hora de intervalo para o almoço, de segunda à sexta, aos sábados o funcionamento é das 

sete horas ao meio dia. 

A empresa possui onze concorrentes diretos dentro da cidade e possui participação de 15% do 

mercado local. Os produtos fabricados pela empresa são tijolos e telhas, onde as telhas podem ser 

classificadas em três categorias: americana, romana e portuguesa. 

 4. METODOLOGIA 

Para realizar a previsão de demanda na empresa Cerâmica Maracá os dados necessários foram 

coletados a partir de entrevistas semiestruturadas e da análise dos registros de dados da empresa. 

Através da entrevista com um dos sócios da empresa, obteve-se a autorização para o estudo e 

adquiriu-se as informações relacionadas à empresa, o histórico de vendas para a telha americana do 

período de dezembro de 2012 à novembro de 2013. 

Os métodos quantitativos utilizados para o cálculo da previsão da demanda foram: Média Móvel; 

Média Ponderada; Média Exponencial Móvel; Técnica de Regressão Linear Simples e Previsão de 

Sazonalidade Simples. A ferramenta de apoio para o processamento dos dados foi o Excel. Nas 

planilhas foram adicionados os dados referentes à demanda e pelas equações retiradas da literatura 

os resultados foram obtidos. 

 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados obtidos foram elaborados quatro gráficos para avaliar o comportamento dos 

dados e identificar qual método melhor se aproximou da demanda real. O primeiro método analisado 

foi o método da Média Móvel, para os períodos de 2, 4 e 6 meses.  Na Figura 1 encontra-se sua 

representação gráfica. 
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Figura 1: Representação Gráfica para Média Móvel 

 
Fonte: Autoria Própria 

Calculando o erro acumulado para os períodos de 2, 4 e 6 meses foram obtidos os respectivos valores: 

44592, 55500 e 67146. Segundo Tubino (2009) o cálculo do erro permite se escolher a melhor 

quantidade de períodos a ser utilizada. Portanto, nesse caso a quantidade de períodos em que se 

obteve o menor erro foi para dois períodos. 

Analisando as curvas da média móvel simples, conforme mostrado na Figura 1, percebe-se que a curva 

MMS2, ou seja, média móvel para dois períodos está mais próxima da curva Real, indicando assim que 

para este caso quanto menor a quantidade de períodos envolvidos melhor será a precisão do 

resultado. 

Para o método da Média Ponderada também foram analisados 2, 4 e 6 períodos e os pesos atribuídos 

estão apresentados na Tabela a seguir. 

Tabela 12: Pesos para média ponderada 

PONDERAÇÕES (PESO) 
2 meses 4 meses 6 meses  

T1 0,7 T1 0,4 T1 0,400 
T2 0,3 T2 0,3 T2 0,275   

T3 0,2 T3 0,150   
T4 0,1 T4 0,100     

T5 0,050     
T6 0,025 

Fonte: Autoria Própria  
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A partir dos valores da Tabela 1 foram calculados os valores da demanda e seus resultados estão 

representados na Figura 2.  

Figura 2: Representação Gráfica para Média Ponderada 

 
Fonte: Autoria Própria 

Calculando o erro acumulado para os períodos de 2, 4 e 6 meses foram obtidos os respectivos valores: 

38347, 54995 e 59214. Portanto, pela análise quantitativa do erro os 2 períodos com pesos 0,7 e 0,3 

foram o que melhor se aproximaram da demanda real. 

Analisando as curvas para os períodos percebe-se que a curva que melhor se aproxima do 

comportamento da demanda real é a referente a dois períodos (MP2), este fato pode ser justificado 

porque períodos mais próximos possuem mais influência no valor da demanda posterior. 

Para a Média Exponencial Móvel foi aplicado a equação (2) para três valores diferentes de α, sendo 

eles de 0,1; 0,5 e 0,8. Abaixo segue a representação gráfica dos valores obtidos para a previsão da 

demanda. 
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Figura 3: Gráfico da Média Exponencial Móvel 

 
Fonte: Autoria Própria 

Como pode ser observado na Figura 3, a Média Exponencial Móvel foi a técnica que mais se aproximou 

da demanda real, isto ocorreu pelo fato da demanda real ser amortecida pelo coeficiente de 

ponderação α aplicado. Dessa forma, a previsão consegue absorver quedas e elevações bruscas na 

demanda real e como nesse caso a demanda é sazonal com inconstâncias periódicas, o valor que mais 

se aproximou foi o coeficiente de ponderação α igual a 0,8. Os erros acumulados calculados para 

coeficiente de ponderação α igual a 0,1; 0,5 e 0,8 foram respectivamente 55161, 31097 e 27693. 

As técnicas de Regressão Linear e Previsão da Sazonalidade Simples foram aplicadas através de suas 

equações e os gráficos para ambas estão representados na Figura 4.  

Figura 4: Gráfico da Regressão Linear e Previsão de Sazonalidade Simples 

 
Fonte: Autoria Própria 
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A partir da representação gráfica mostrada na Figura 4 percebe-se que a sazonalidade influencia na 

previsão de modo a aproximar a reta da regressão linear ao comportamento da demanda real. 

Entretanto, para este caso, a sazonalidade não é bem definida para períodos específicos e por isso, a 

previsão da sazonalidade simples não é melhor método a ser utilizado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho permitiu analisar diferentes técnicas de previsão de demanda para um caso real. Os 

dados utilizados foram coletados na empresa Cerâmica Maracá para um período de doze meses e para 

o produto telha Americana. 

As técnicas utilizadas foram: Média Móvel; Média Ponderada; Média Exponencial Móvel; Técnica de 

Regressão Linear Simples e Previsão de Sazonalidade Simples. Para as duas primeiras técnicas foi 

observado que quanto menor a quantidade de períodos e mais próximas do período a ser analisado 

melhor será a aproximação do resultado encontrado com o valor real da demanda.  

A técnica da Média Exponencial Móvel considera um coeficiente de ponderação (α) nos seus cálculos 

e para este caso foram considerados três valores (0,1; 0,5 e 0,8). Os resultados obtidos mostraram que 

para um coeficiente de ponderação α igual a 0,8 o resultado da previsão da demanda melhor se 

aproximou da curva da demanda real, apresentando o menor erro acumulado de todos no valor de 

27693 e por isso se mostrou mais preciso para esta situação. 

As técnicas de Regressão Linear Simples e Previsão de Sazonalidade Simples foram analisadas 

simultaneamente. Para casos onde não há sazonalidade a primeira técnica é suficiente, porém esta 

apresenta variação e por isso existe a necessidade de análise da segunda. Os resultados obtidos após 

a implementação da sazonalidade foram melhores do que os resultados da Regressão Linear Simples, 

entretanto não foram melhores que os obtidos pela Média Exponencial Móvel. 

Portanto, a partir da análise dos resultados obtidos nesse trabalho sobre as técnicas de previsão de 

demanda foi possível concluir que o método da Média Exponencial Móvel foi a técnica que apresentou 

a melhor precisão neste caso. No entanto, para que a previsão continue mantendo sua acurácia, 

auxiliando nos processos de dimensionamento de produção e capacidade é necessário que os dados 

sejam coletados e armazenados constantemente.  
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Capítulo 23 
 
 
ESTUDO DE CASO ABORDANDO AS DIFERENÇAS DA 
APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE DE GANHOS NA 
PRODUÇÃO SERIADA E NA PRODUÇÃO NÃO 
SERIADA 
 

Eduardo Galvão Moura Jardim 
Leonardo de Aragão Guimarães 
 

 

Resumo: Esse artigo se propõe a ampliar e aprofundar conceitos da Contabilidade de Ganhos através 

de um estudo de caso clássico - o problema dos produtos P e Q - relatado por Goldratt (1991) no livro 

“A Síndrome do Palheiro, garimpando informações num oceano de dados”. Será realizada uma análise 

crítica dos resultados encontrados e das decisões gerenciais propostas, em particular na questão da 

análise de investimentos e da compra de equipamentos. Por fim, será evidenciado que o lucro de uma 

empresa poderá ser alterado em função dos diferentes contextos da produção seriada e da produção 

não seriada, revelando de forma simples e quase intuitiva as diferenças entre a lógica das 

programações linear e inteira. 

 

Palavras-chave: Contabilidade de Ganhos, Mix Ótimo, Lucro Máximo 
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1. INTRODUÇÃO 

A Contabilidade de Ganhos – do inglês Throughput Accounting – é um dos principais desdobramentos 

da abordagem de gestão intitulada Teoria das Restrições ou Theory of Constrains (ToC) como é 

conhecida internacionalmente.  

Abrangendo também outros métodos e ferramentas, a Teoria das Restrições, como filosofia gerencial, 

tem seus primórdios ao final da década de 1970, através de seu mentor o físico Eliyahu M. Goldratt. 

Além de ser objeto de inúmeras publicações e materiais didáticos, o seu primeiro livro de referência 

“A Meta” é considerado um dos maiores best sellers da área da Administração e da Engenharia de 

Produção.  

O interesse e a aplicação da Contabilidade de Ganhos (CG) vêm crescendo em decorrência de um fato 

que se torna cada vez mais comum: preços, em sua maioria, são definidos pelo Mercado - isto é, 

através do poder de compra do cliente e do poder de oferta do concorrente - fugindo cada vez mais 

do controle das empresas. 

2. OBJETIVO 

Diante desse fato, esse artigo se propõe a ampliar e aprofundar conceitos da CG através de um estudo 

de caso clássico - o problema dos produtos P e Q - relatado por Goldratt (1991) no livro “A Síndrome 

do Palheiro, garimpando informações num oceano de dados”. Será realizada uma análise crítica dos 

resultados encontrados e das decisões gerenciais propostas, em particular na questão da análise de 

investimentos e da compra de equipamentos. Para isso, será evidenciado que para um mesmo 

problema decisões gerenciais quanto à definição de mix de produtos num dado período poderá levar 

a ganhos diferentes em função dos contextos da produção seriada e da produção não seriada.  

Especificamente, as análises contidas nesse artigo se propõem a tornar ágil, simples e precisa o 

processo decisório de um gestor na busca de um mix ótimo de produção, sem a necessidade do uso 

de ferramentas computacionais tais como programação linear e programação inteira.  

3. FUNDAMENTOS 

3.1 OS INDICADORES 

Segundo Goldratt (1991), para descobrirmos a meta de uma empresa deveríamos perguntar aos seus 

proprietários a razão da existência da empresa. Ao menos para aquelas que possuem ações negociadas 
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em bolsa de valores, a resposta esperada seria: fazer mais dinheiro, agora e no futuro. Comparando 

essas empresas com máquinas de fazer dinheiro, o sistema de informação deveria ser capaz de 

responder às seguintes perguntas: 

 Quanto de dinheiro ela é capaz de gerar? 

 Quanto de dinheiro é necessário investir para mantê-la em funcionamento? 

 Quanto de dinheiro é necessário gastar para operá-la? 

Destas três perguntas decorrem, respectivamente, três medidas globais de desempenho: 

 Ganho que é o faturamento menos custo de material dos produtos vendidos e menos outras 

despesas variáveis com a quantidade vendida; 

 Inventário que é o dinheiro que o sistema investe comprando coisas que pretende vender - 

incluindo máquinas e instalações; 

 Despesa operacional que é o dinheiro gasto para transformar inventário em vendas.  

3.2 OS 5 PASSOS 

Goldratt (1990) define restrição de forma precisa: aquilo que, se a empresa tivesse mais, ela ganharia 

mais dinheiro. A partir deste conceito, ele desenvolveu um processo de gestão baseado em cinco 

passos, descritos a seguir. Note que antes dessa sequencia explicitamos um item 0 apenas para 

salientar 2 aspectos. Um deles é que restrições só são precisamente identificadas se temos clareza de 

nossos objetivos. O outro é que esses mesmos objetivos quando são mais táticos do que estratégicos 

tendem a variar ao longo do tempo. Por exemplo, hoje o objetivo pode ser o lucro, amanhã ser pontual 

e no futuro priorizar um cliente.  

 PASSO 0: Definir o objetivo 

 PASSO 1: Identificar a(s) restrição(ões) da empresa 

 PASSO 2: Decidir como explorar a(s) restrição(ões) da empresa 

 PASSO 3: Subordinar qualquer outra coisa à decisão anterior 

 PASSO 4: Elevar a(s) restrição(ões) da empresa 

 PASSO 5: Se, nos passos anteriores, uma restrição for quebrada, volte ao passo 1, mas não 

deixe que a inércia se torne uma restrição... 
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4. O EXEMPLO DE REFERÊNCIA 

A seguir será transcrito o clássico exemplo dos produtos P e Q utilizado por Goldratt para caracterizar 

a essência e o valor para a melhoria do desempenho econômico-financeiro da empresa. Será 

necessário fazê-lo desde o início (itens 4.1 e 4.2) para que possamos chegar ao item 4.3, ponto central 

da análise e que nos motivou para a confecção desse artigo. 

Goldratt considera uma empresa industrial “perfeita”, onde não existem incertezas. A capacidade 

produtiva, o mercado, os estoques e os prazos de entrega dos fornecedores são conhecidos e precisos. 

Não existem problemas de qualidade, de quebra de máquina, de absenteísmo, entre outros. 

Tal empresa produz apenas dois produtos que chamaremos de P e Q, sendo que o preço unitário de  

P  é de $ 90  e de Q  é de $ 100. O potencial de mercado para P é de 100 unidades por semana e para 

Q é de 50 unidades por semana. 

Existem quatro centros de trabalho, chamados A, B, C e D, sendo cada um deles composto por uma 

máquina e um operador. Não existem tempos de preparação e a jornada de trabalho é de 2.400 

minutos por semana. 

As despesas operacionais (mão de obra direta e indireta, energia, aluguel, juros, etc.) totalizam $ 6.000 

por semana. A figura abaixo descreve o processo de fabricação dos produtos P e  Q  através do fluxo 

lógico de informações.  

Figura 5: Fluxo lógico de suprimentos 

 

P Q
90 $ / U 100 $ / U

100 U/sem 50 U/sem

D D
5 $ / U 15 min/U 5 min/U

C C B
10 min/U 5 min/U 15 min/U

A B A
15 min/U 15 min/U 10 min/U

MP1 MP2 MP3
20 $ / U 20 $ / U 20 $ / U

PEÇA COMPRADA
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A partir dessas informações, Goldratt calcula o lucro máximo que da empresa que será um dos pontos 

de partida da nossa análise.  

4.1 PRIMEIRO PASSO DA ANÁLISE: CÁLCULO DO LUCRO MÁXIMO 

Goldratt chama a atenção para a necessidade de ser identificada a restrição do sistema (PASSO 1). Ao 

comparar a capacidade produtiva necessária para a produção de 100 unidades de P e 50 de Q com a 

disponibilidade, verifica-se que não há capacidade suficiente no centro de trabalho B, que é gargalo 

(ou restrição) do sistema. 

Tabela 13: Análise de Capacidade 

C 

E 

N 

T 

R 

O 

MINUTOS NECESSÁRIOS 

TOTAL 

 

Minutos 
Disponí- 

veis 

PRODUTO P PRODUTO Q 

Demanda Tempo 
Unitário 

Sub-
Total Demanda Tempo 

Unitário 
Sub-
Total 

A 100 15 1500 50 10 500 2000 2400 

B 100 15 1500 50 15+15 1500 3000 2400 

C 100 10+5 1500 50 5 250 1750 2400 

D 100 15 1500 50 5 250 1750 2400 

 

Se não há capacidade suficiente, será necessário priorizar a venda do produto mais lucrativo, ou seja, 

explorar adequadamente a restrição do sistema (PASSO 2) para encontrar o mix de produtos que extrai 

o maior rendimento da restrição (centro B). 

Observa-se na tabela abaixo que o produto Q gasta o dobro de tempo de P no recurso crítico, ou seja, 

o consumo unitário de Q no centro B (30 minutos) é o dobro do consumo unitário de P no centro B 

(15 minutos).  
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Tabela 14: Cálculo do ganho por minuto na restrição 

CRITÉRIO UNIDADE PRODUTO P PRODUTO Q 

PREÇO DE VENDA $ 90 100 

CUSTO DO MATERIAL $ 45 40 

GANHO $ / U 45 60 

CONSUMO UNITÁRIO NA RESTRIÇÃO min / U 15 30 

GANHO POR TEMPO NA RESTRIÇÃO $ / min 3 2 

TEMPO UNITÁRIO DE PRODUÇÃO minutos 60 50 

 

Como o consumo de P é de 3 $/min contra 2 $/min de Q, a opção será por atender integralmente a 

demanda de P. Calculando o lucro máximo, temos:  

Produção de P  =  100 unidades 

Tempo de  B  dedicado a  P  = 100 unidades  x  15 minutos  =  1.500  minutos 

Tempo de  B  dedicado a  Q  =  2.400  -  1.500  =  900 minutos 

Produção de Q  =  900 minutos  /  30 minutos  =  30 unidades 

Ganho Total  =  ($ 45  x  100)  +  ($ 60 x 30)  =  $ 6.300 

Lucro Máximo  =   $ 6.300  -  $ 6.000  =  $ 300 

Conforme calculado, essa é a melhor solução para Goldratt.  

4.2 SEGUNDO PASSO DA ANÁLISE: AVALIAÇÕES DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 

Goldratt agora considera um novo mercado tão grande quanto o local para ser explorado, por 

exemplo, na China. São 100 unidades por semana de P  e 50 unidades por semana de Q. O preço de 

venda neste novo mercado, porém, é 20% menor que o preço de venda no mercado local. Vale a pena 

ir vender na China? Qual seria o novo lucro máximo semanal? 

Cabe destacar que a empresa vende Q porque já esgotou o mercado de P. Fica evidente que se 

houvesse mais P seria melhor porque a empresa ganharia mais dinheiro. Logo, além da máquina B há 

outra restrição que é o Mercado de P. Com isso, deve-se comparar P China com Q Brasil.  

Preço de Venda de  P    na China    =   $ 90   x  80 %   =   $ 72 
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Preço de Venda de  Q   na China    =   $ 100  x  80 %   =  $ 80 

Ganho de  P    na China    =   $ 72  -  $ 45  =  $ 27 

Ganho de  Q   na China    =   $ 80  -  $ 40  =  $ 40 

Tabela 15: Cálculo do ganho por minuto na restrição 

PRODUTO GANHO DO PRODUTO CONSUMO UNITÁRIO NA 
RESTRIÇÃO 

GANHO POR UNIDADE DE TEMPO NA 
RESTRIÇÃO 

P  BRASIL 45 15 3,0 
Q  BRASIL 60 30 2,0 
P  CHINA 27 15 1,8 
Q  CHINA 40 30 1,3 

 

Analisando a tabela 3 é possível perceber que não vale a pena vender Q na China por um preço inferior 

ao mercado local. A escolha foi subordinada à decisão de explorar a restrição do sistema (PASSO 3). 

Conforme calculado, essa é a melhor solução para Goldratt.  

Ganho Total  =  ($ 45  x  100)  +  ($ 60 x 30)  =  $ 6.300 

Lucro Máximo  =   $ 6.300  -  $ 6.000  =  $ 300 

Conforme calculado, essa é a melhor solução para Goldratt.  

4.2 SEGUNDO PASSO DA ANÁLISE: AVALIAÇÕES DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 

Goldratt agora considera um novo mercado tão grande quanto o local para ser explorado, por 

exemplo, na China. São 100 unidades por semana de P  e 50 unidades por semana de Q. O preço de 

venda neste novo mercado, porém, é 20% menor que o preço de venda no mercado local. Vale a pena 

ir vender na China? Qual seria o novo lucro máximo semanal? 

Cabe destacar que a empresa vende Q porque já esgotou o mercado de P. Fica evidente que se 

houvesse mais P seria melhor porque a empresa ganharia mais dinheiro. Logo, além da máquina B há 

outra restrição que é o Mercado de P. Com isso, deve-se comparar P China com Q Brasil.  

Preço de Venda de  P    na China    =   $ 90   x  80 %   =   $ 72 

Preço de Venda de  Q   na China    =   $ 100  x  80 %   =  $ 80 

Ganho de  P    na China    =   $ 72  -  $ 45  =  $ 27 

Ganho de  Q   na China    =   $ 80  -  $ 40  =  $ 40 
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Tabela 16: Cálculo do ganho por minuto na restrição 

PRODUTO GANHO DO PRODUTO CONSUMO UNITÁRIO NA 
RESTRIÇÃO 

GANHO POR UNIDADE DE TEMPO NA 
RESTRIÇÃO 

P  BRASIL 45 15 3,0 
Q  BRASIL 60 30 2,0 
P  CHINA 27 15 1,8 
Q  CHINA 40 30 1,3 

 

Analisando a tabela 3 é possível perceber que não vale a pena vender Q na China por um preço inferior 

ao mercado local. A escolha foi subordinada à decisão de explorar a restrição do sistema (PASSO 3). 

Conforme calculado, essa é a melhor solução para Goldratt.  

4.3 TERCEIRO PONTO DE PARTIDA: DECISÕES SOBRE NOVOS INVESTIMENTOS SEM DISTINÇÃO 

DE CONTEXTOS SERIADO E NÃO SERIADO 

Sem considerar os contextos de produção seriada e não seriada, Goldratt procede da seguinte forma.  

Goldratt relata que a empresa pensa em comprar uma nova máquina B. O seu preço de compra é $ 

100.000. Haveria ainda um aumento de $ 400 por semana nas despesas operacionais relativas à 

contratação de mais um operador. Em quantas semanas o investimento seria recuperado? 

Comprar uma nova máquina B significa elevar a restrição do sistema (PASSO 4). Significa também 

quebrar esta restrição, ou seja: a máquina B poderia deixar de ser gargalo e outra máquina poderia se 

tornar um novo gargalo.  

E se nova restrição é o mercado porque não vender também na China? Considerando o mercado 

chinês, será necessário refazer o calculo de carga de capacidade do sistema.  

Tabela 17: Análise de capacidade - Mercados interno e externo 

C 
E 
N 
T 
R 
O 

MINUTOS NECESSÁRIOS 

 
TOTAL 

 
Minutos 
Disponí- 

veis 

PRODUTO  P PRODUTO  Q 

Demanda Tempo 
Unitário 

Sub-
Total Demanda Tempo 

Unitário 
Sub-
Total 

A 100+100 15 3000 50+50 10 1000 4000 2400 
B 100+100 15 3000 50+50 15+15 3000 *3000 2400 
C 100+100 10+5 3000 50+50 5 500 3500 2400 
D 100+100 15 3000 50+50 5 500 3500 2400 
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*obs: Com uma máquina B o tempo total de processamento para os produtos brasileiros era de 3.000 minutos. Ao 

adquirir outro recurso B, esse tempo reduz à metade, ou seja, 1.500 minutos. Logo, com 2 máquinas B e inserindo o 

mercado chinês esses valores dobram para 3.000 minutos.  

Após novo cálculo, a empresa volta a ter restrição de capacidade ao constatar que o centro A é o novo 

gargalo do sistema porque é o centro de trabalho que possui a maior necessidade de capacidade. 

Goldratt lembra que quando uma restrição for quebrada haverá necessidade de refazer todos os 

passos anteriores (PASSO 5), pois não se pode deixar que a inércia se torne a restrição!  

Como sugere Goldratt, os cálculos serão refeitos para contemplar os mercados interno e externo 

simultaneamente para encontrar a melhor forma de se explorar a restrição.  

Tabela 18: Cálculo do ganho por minuto na restrição A (Mercados interno e externo) 

PRODUTO GANHO DO PRODUTO CONSUMO UNITÁRIO NA 
RESTRIÇÃO 

GANHO POR UNIDADE DE TEMPO NA 
RESTRIÇÃO 

P  BRASIL 45 15 3,0 
Q  BRASIL 60 10 6,0 
P  CHINA 27 15 1,8 
Q  CHINA 40 10 4,0 

 

Como calculado na tabela acima, é mais lucrativo vender Q na China do que vender P no mercado 

interno! E seguindo esse raciocínio, calcularemos o novo mix ótimo e o lucro máximo e o respectivo 

tempo de retorno.  

Produção de Q  (mercado interno e externo) =  100 unidades 

Tempo de  A  dedicado a  Q  =  100  x  10 minutos  =  1.000 minutos 

Tempo de  A  dedicado a  P  =  2.400  -  1.000  =  1.400 minutos 

Produção de P  =  1.400 minutos  /  15 minutos  =  93,333... unidades 

Como não existe produto fracionário, a quantidade de P é de 93 produtos.  

Ganho de Q  (mercado interno) =  $ 60  x  50  =  $ 3.000 

Ganho de Q  (China) =  $ 40  x  50  =  $ 2.000 

Ganho de P  (mercado interno) =  $ 45  x  93  =  $ 4.185 

Ganho Total  =  $ 3.000  +  $ 2.000  +  $ 4.185  =  $ 9.185 

Lucro Máximo  =  $ 9.185  -  $ 6.400  =  $ 2.785 

Aumento do Lucro Máximo  =  $ 2.785  -  $ 300  =  $ 2.485 
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Esta é a melhor solução sem diferenciar se a mesma se aplica a um contexto de produção seriada ou 

não seriada.  

5. ANÁLISE CRÍTICA 

Diante do quadro descrito procederemos a nossa análise a seguir. Vamos supor que por um erro de 

operação foi confeccionado 1 produto P (menos lucrativo) no lugar de 1 produto Q (mais lucrativo).  

Sendo assim, em vez de 50 Qinterno + 50 Qexterno + 93 Pinterno – mix ideal apontado por Goldratt – 

foi realizado o seguinte mix: 50 Qinterno + 49 Qexterno + 94 Pinterno. 

Ao final da semana, percebendo o erro, o supervisor quis calcular quanto a empresa deixou de ganhar 

no período. Pensava até em descontar do salário do operador responsável pelo engano, quando levou 

um susto! 

Ganho de Q  (mercado interno) =  $ 60  x  50  =  $ 3.000 

Ganho de Q  (mercado externo) =  $ 40  x  49  =  $ 1.960 

Ganho de P  (mercado interno) =  $ 45  x  94  =  $ 4.230 

Ganho Total  =  $ 3.000  +  $ 1.960  +  $ 4.230  =  $ 9.190 

Lucro Máximo  =  $ 9.190  -  $ 6.400  =  $ 2.790 

Aumento do Lucro Máximo  =  $ 2.790  -  $ 300  =  $ 2.490 

Como calculado, o resultado dessa hipótese é melhor do que a situação anterior de referência. 

Após constatar que o lucro da solução “errada” foi maior do que o lucro da solução ótima, o supervisor 

resolveu calcular a capacidade para ter certeza de que a mesma não foi extrapolada. Afinal, pensou 

ele, como é possível achar um lucro maior do que o lucro advindo do mix ideal? Afinal, tais cálculos 

são matemáticos e precisos! 

Produção de Q  (mercado interno) =  50 unidades 

Produção de Q  (mercado externo) =  49 unidades 

Tempo de  A  dedicado a  Q  =  99  x  10 minutos  =  990 minutos 

Tempo de  A  dedicado a  P  =  94  x  15 minutos  =  1.410 minutos 

Tempo de  A  total  =  990 + 1410  =  2.400 minutos 
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A partir da convicção de que a capacidade não foi extrapolada e que o lucro foi maior, o supervisor 

chamou a direção da empresa para debater o problema. O que aconteceu? A contabilidade de ganhos 

está errada? Goldratt está errado? 

6.1 PRODUÇÃO NÃO SERIADA 

Vamos iniciar nossa avaliação desses questionamentos relembrando com foi calculado o mix ótimo. 

Goldratt priorizou o produto Q nos mercados interno e externo e após esgotá-los, calculou quanto 

seria possível fazer de P com o restante da capacidade.  

Quando houve um arredondamento de 93,333... para 93 produtos P, qual foi a consequência para a 

restrição da empresa? Porque desconsideramos as casas decimais? O que isso representa? Porque 

estaríamos preocupados com isso já que não há 1/3 de um produto? Observe na tabela abaixo.  

Tabela 19: Análise de capacidade 

C 
E 
N 
T 
R 
O 

MINUTOS NECESSÁRIOS 

TOTAL 

 
Minutos 
Disponí- 

veis 

PRODUTO  P PRODUTO  Q 

Demanda Tempo 
Unitário 

Sub-
Total Demanda Tempo 

Unitário 
Sub-
Total 

A 93 15 1395 50+50 10 1000 2395 2400 
B 93 15 1395 50+50 15+15 3000 4395 *4800 
C 93 10+5 1395 50+50 5 500 1895 2400 
D 93 15 1395 50+50 5 500 1895 2400 

* se com uma máquina B a disponibilidade é de 2400 minutos, 2 máquinas correspondem a 4800 minutos.  

Fica evidente que com o arredondamento, o sistema deixou de aproveitar 5 minutos do seu recurso 

crítico. Mas será que esses 5 minutos farão falta para o lucro total da empresa? Como aproveitar esses 

5 minutos se o produto Q precisa de 10 min e o produto P precisa de 15 min?  

A solução é simples: se deixarmos de fazer 1 Q (10 min) e acrescentarmos 1 P (15 min) a capacidade 

seria plenamente aproveitada, pois 5 (ociosidade) + 10 (1Q) = 15 (1P) 

Portanto, apesar do ganho unitário na restrição menor de P (10) contra Q (15), o ganho total é 

acrescido, pois retira-se $ 40 que é o ganho de 1 Qexterno para acrescentar $ 45 que é o ganho de 1 

P. Por isso, a solução derivada do exemplo fictício é melhor do que a solução de referência, 

contemplando na plenitude os preceitos da contabilidade de ganhos.  
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NOSSA AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO: 

A CG não está errada, apenas não foi aplicada corretamente. É importante ressaltar que o bem mais 

precioso de uma empresa é o tempo de seu recurso crítico. E se ela desperdiça uma fração, por menor 

que seja desse precioso tempo, ela está cometendo o maior de todos os desperdícios ao deixar de 

aproveitar todas as suas oportunidades de ganho.  

Portanto, ao calcular o ganho máximo de uma empresa oriundo de um mix que não se repetirá de 

forma constante (produção não seriada), será necessário calculá-lo dentro da limitação desse período 

de produção.  

CONTUDO, ESTA PODE NÃO SER AINDA A MELHOR SOLUÇÃO. 

6.2 PRODUÇÃO SERIADA 

Suponha que outra empresa tenha um mix estável de produtos, repetido por diversas semanas sem 

qualquer alteração de produtos e de quantidades. Produzindo 1/3 de um produto por semana, em 

quanto tempo ela poderá transformar essa fração num número inteiro?  

Em 3 semanas ela acumulará  3*1/3  que é igual a 1 inteiro. Assim, ela produzirá 93 produtos nas duas 

primeiras semanas e 93 + 1 na terceira semana, perfazendo um total de 280 produtos em 3 semanas. 

Fica clara então a necessidade de pensar num mix para 3 semanas ao invés do mix semanal.  

Em consequência, e utilizando a mesma essência da CG, seu ganho para 3 semanas será:  

Ganho de Q  (mercado interno) =  $ 60  x  50*3  =  $ 9.000 

Ganho de Q  (mercado externo) =  $ 40  x  50*3  =  $ 6.000 

Ganho de P  (mercado interno) =  $ 45  x  280  =  $ 12.600 

Ganho Total  =  $ 9.000  +  $ 6.000  +  $ 12600  =  $ 27.600 

Lucro Máximo  =  $ 27.600  -  $ 6.400*3  =  $ 8.400 

Aumento do Lucro Máximo  =  $ 8.400  -  $ 300*3  =  $ 7.500 

Lucro extra de $ 7.500 para 3 semanas equivale a $ 2.500 por semana 

Tempo de Retorno  =  $ 100.000  /  $ 2.500  =  40  semanas 

Como calculado, o resultado dessa hipótese também é melhor do que a situação de referência. ESTA É 

A MELHOR SOLUÇÃO! 
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NOSSA AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO: 

Para um sistema que possa funcionar em regime e para não desprezar uma fração de um produto, 

deveríamos pensar em um mix ótimo não para 1 semana, mas sim para transformar essa fração em 

número inteiro.  

No exemplo, se o sistema não puder alcançar um regime de funcionamento por 3 semanas ou mais 

(como no caso da produção não seriada, por exemplo, de equipamentos sob encomenda) temos que 

tomar muito cuidado ao se chegar a um mix ótimo fracionário, pois aproximações aparentemente 

naturais podem levar a conclusões erradas.  

Especificamente, esta análise consiste em verificar o que seria melhor fazer com os 5 minutos de 

capacidade que sobram por não podermos fazer 1/3 de P ou, alternativamente, mais uma unidade de 

Q, pois a demanda já está plenamente atendida.  

Assim temos 3 opções: 

 simplesmente desprezar os 5 minutos, deixando o gargalo ocioso (!?!), ou;  

 deixar de fazer 1 unidade de Q para ter (5 + 10) minutos disponíveis para fazer 1 unidade de P, 

ou; 

 adotar um mix que transforme números fracionários em inteiros.  

Temos assim que comparar os lucros entre três mix alternativos. A seguir será apresentada uma tabela 

contendo a síntese dos resultados formulados na análise crítica, incluindo o mix, o lucro e o tempo de 

retorno das 3 soluções.  

Tabela 8: Mix ótimo, lucro máximo e menor tempo de retorno das soluções apresentadas 

Parâmetros Solução sem 
contextualização 

Produção não seriada Produção seriada 

Mix ótimo 

50 Qinterno 

50 Qexterno 

93 Pinterno 

50 Qinterno 

49 Qexterno 

94 Pinterno 

150 Qinterno 

150 Qexterno 

280 Pinterno 

Lucro máximo 
$ 2.485 / semana $ 2.490 / semana $ 7.500 / 3 semanas 

ou $ 2.500 / semana 

Tempo de retorno 40,24 semanas 40,16 semanas 40,00 semanas  

 



 

 

                                                                                                   379 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Como visto acima, as 2 soluções apresentadas são exequíveis e melhores do que a solução não 

contextualizada, sendo a 3ª alternativa a que proporciona o maior lucro. Desta forma, aplicamos 

precisamente a Contabilidade de Ganhos, pois esta é a solução que melhor aproveita a restrição da 

empresa (no caso o centro A). 
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6. CONCLUSÃO 

Todas essas reflexões sobre a Contabilidade de Ganhos evidenciam o porquê da sua ampla 

aplicabilidade. Uma visão mais ampla e conceitual dessa abordagem pode ser também encontrada, 

por exemplo, em Corbett (2005) e também em Costa e Jardim (2015).  

Sua virtude é revelar de forma simples e quase intuitiva as diferenças entre a lógica das programações 

linear e inteira que são utilizadas em diversos aplicativos da pesquisa operacional.  

Através da Contabilidade de Ganhos aprendemos a calcular de forma estruturada o mix de produção 

que maximiza o lucro de uma empresa. Nesse sentido, fica evidenciado que o critério científico para 

maximizar o ganho de uma empresa é utilizar o ganho por unidade de consumo da restrição (gargalo). 

Mas, esse ganho pode variar dependendo da produção ser seriada ou não seriada.  

Essa constatação nos leva a ter cuidado na aplicação da Contabilidade de Ganhos e nas aproximações 

dos cálculos, especialmente num momento que os preços estão fora de controle das empresas e 

margens de lucro cada vez mais reduzidas. Senão, corre-se o risco de indicar uma resposta que não 

representa nem o mix ótimo e nem o lucro máximo de uma empresa.  
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Capítulo 24 
 
 
ESTUDO DAS PROPRIEDADES MÉTRICAS DO 
SERVQUAL ADAPTADO A UMA EMPRESA CUJAS 
VENDAS SÃO REALIZADAS POR TELEFONE 
 

  

Michelle Q Augusto (UNISEB/ESTÁCIO)  
Jean-Jacques De Groote (Centro Universitariio moura Lacerda) 
Daniela M L Barbato (Instituto SEB de Educação) 

 

Resumo: Neste trabalho investigamos as propriedades métricas do questionário SERVQUAL adaptado 

para uma empresa do mercado de reprodução animal cujas vendas ocorrem pelo telefone. Através da 

análise fatorial exploratória, verificamos que a amostra percebeu 3 fatores, que explicam 62% da 

variância dos dados. As dimensões presteza e confiabilidade foram percebidas como um fator, assim 

como segurança e empatia. Embora a empresa não tenha instalações físicas para receber clientes, a 

adaptação das perguntas relativas à tangibilidade se mostrou eficiente, pois foi discriminada pela 

amostra, constituindo um fator distinto dos outros. Através do método de agrupamento k-means foi 

verificado que as respostas podem ser divididas em três níveis distintos de satisfação onde o grupo 

com médias baixas corresponde apenas a uma pequena fração da amostra. As médias obtidas nas 

dimensões discriminadas pela amostra foram altas e os níveis de satisfação obtidos através do k-

means mostraram que a maioria dos clientes está satisfeito com a qualidade dos serviços prestados.  

 

Palavras chave: Análise fatorial exploratória, K-means, SERVQUAL, SERVPERF.  
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1. INTRODUÇÃO 

Qualidade em serviços deve ser pensada como um diferencial, uma vantagem competitiva para 

empresas que associam suas atividades à prestação de serviço. A qualidade pode ser percebida após 

a utilização dos serviços e tem como objetivo medir a satisfação do cliente. 

SERVQUAL e suas adaptações como o SERVPERF, são técnicas utilizadas para mensurar os pontos 

fortes e fracos da qualidade de todos os serviços de uma empresa, com o objetivo de identificar 

deficiências/desvantagens e melhorar ou acrescentar elementos da qualidade, além de mostrar o 

desempenho da mesma em relação aos clientes (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988). No SERVQUAL 

cinco dimensões formam a base com a qual usuários avaliam o serviço da empresa, que são 

confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade.  

No entanto, muitas empresas trabalham com vendas sem um local para receber clientes. Nesse caso, 

a dimensão tangibilidade precisa ser adaptada. Ajustes ou adaptações em instrumentos estabelecidos 

requerem uma investigação exploratória inicial para que a análise dos resultados possa ser utilizada 

de forma a permitir uma interpretação que seja válida. Essa é uma questão relevante para utilizar o 

instrumento para guiar ações que tornem a empresa mais competitiva.  

Neste trabalho o questionário SERVPERF, que tem como base a percepção de desempenho dos 

serviços (Cronin e Taylor, 1992), foi aplicado para medir a qualidade de serviço de uma empresa cujos 

clientes são fazendeiros, laboratórios, revendas, veterinários e universidades, atuantes nos mercados 

de fertilização in vitro e inseminação artificial. No entanto, eles podem conhecer os produtos 

ofertados através do site, redes sociais e feiras, eventos e congressos em que a empresa participa. 

As vendas, em sua maioria, são efetuadas por telefone, onde os clientes entram em contato com a 

empresa e realizam seus pedidos. As entregas são feitas por transportadoras e acompanhadas pelos 

agentes de vendas, para que possam identificar possíveis falhas e realizar o serviço de pós-venda. O 

serviço prestado pela empresa diferencia-se do serviço de e-commerce pela maneira como a compra 

é realizada. Apesar dos clientes entrarem no site e redes sociais da empresa, a transação comercial é 

realizada pelo telefone e não por meios eletrônicos. 

O processo de validação do questionário foi realizado por meio de uma análise fatorial, 

tradicionalmente utilizada para identificação de fatores latentes, ou constructos, que se supõe 

estarem relacionados às dimensões propostas. A seguir, foi utilizado um estudo de agrupamentos dos 

respondentes por meio do algoritmo heurístico k-means. Desta forma é possível identificar padrões 
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que unem respondentes às mesmas tendências quanto ao instrumento. Esse é um fator útil para 

determinar ações da empresa que vão além da simples análise dos scores. Para representar 

visualmente os resultados, auxiliando sua interpretação, os dados foram apresentados utilizando a 

Análise da Componente Principal (PCA), em três dimensões.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. SERVIÇOS E QUALIDADE 

Harvey-Jones (1989) definiu serviço como um processo, consistindo em uma série de atividades mais 

ou menos intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações 

entre o cliente e os funcionários de serviços e/ou recursos ou bens físicos e/ou sistemas do fornecedor 

de serviços e que são fornecidas como soluções para problemas do cliente (GRONROOS, 2003). 

A qualidade pode ser dividida em duas dimensões. A primeira é a medida da qualidade do serviço 

prestado, é a impressão do que fica com o cliente ao final do processo de prestação do serviço e a 

interação do comprador com o vendedor.  A segunda dimensão é mais subjetiva, e está relacionada a 

como o serviço foi prestado, como foi o processo de consumo e produção. Existe um conceito de 

qualidade total percebida, que é a união da qualidade esperada com a qualidade experimentada.  

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) consideram que a chave determinante da qualidade de um 

serviço é atender ou exceder a expectativa do cliente e em decorrência disso, a qualidade de um 

serviço pode ser definida como o grau da discrepância entre as expectativas ou desejos dos clientes e 

suas percepções. Estes autores identificaram inicialmente 10 determinantes na qualidade de serviços, 

mas posteriormente decidiram agrupar em 5: tangibilidade, confiabilidade, presteza, segurança e 

empatia. Para identificar as origens dos problemas de qualidade desenvolveram a teoria dos gaps, 

segundo a qual, há diferenças entre a expectativa do usuário e o que é oferecido. A qualidade dos 

serviços é alta quando a experimentada é maior que a esperada.   

2.2. INSTRUMENTOS PARA MEDIR A QUALIDADE DE SERVIÇOS 

No trabalho intitulado “SERVQUAL: A Multiple Item-Scale for Measuring Consumer Perceptions of 

Service Quality“ Parasuraman, Berry e Zeithaml (1988) apresentaram um instrumento baseado na 

teoria dos Gaps, para medir a qualidade de serviços prestados. Inicialmente o instrumento continha 

97 afirmativas em escala Likert. Após um processo de refinamento chegaram a forma final com 22 

afirmativas que contemplam os cinco construtos, ou seja, as cinco dimensões de qualidade.  O 
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instrumento deve ser aplicado duas vezes, uma para medir a qualidade esperada e outro para medir 

a qualidade experimentada. Assim, a qualidade do serviço é a diferença (gap) entre as duas. Com isso 

é possível saber os pontos fortes e fracos da empresa prestadora do serviço analisado. 

O SERVQUAL tem sido adaptado para medir a qualidade de serviço em diferentes áreas, como gestão 

de mercado (STRAUGHAN; COOPER, 2001) serviços prestados por um hospital (BABAKUS; MANGOLD, 

1992), satisfação dos clientes em relação aos serviços de enfermagem (SCARDINA, 1994), serviço 

prestado um banco (KUMAR ET AL, 2009), por instituição de ensino (SINGH, 2014) e até restaurantes 

(PATRÍCIO ET AL, 2006).  

Atualmente o comércio eletrônico, ou E-commerce, vem se tornando uma parte importante para as 

empresas. Neste caso, passa a ser relevante o estudo de qualidade do E-service, que é o conjunto de 

serviços prestado pelas empresas de e-commerce, como por exemplo, o serviço de pós-venda. Esses 

serviços conferem às empresas uma vantagem competitiva frente às concorrentes, visto que a taxa de 

abandono de carrinho foi de 34% no ano de 2016, e 43% das empresas entrevistadas não possuem 

estratégias de fidelização (3ª Pesquisa nacional do varejo online, realizada pelo SEBRAE, 2016).  

Para o estudo relacionado ao e-commerce, uma variação do SERVQUAL, conhecido como SERVPERF 

proposta por Cronin e Taylor (1992) pode ser aplicada. Estes autores argumentam que a performance 

de serviço deve ser mensurada apenas através da qualidade experimentada, não levando em conta a 

expectativa. De acordo com Buttle (1996) a escala SERVQUAL deve ser adaptada para cada contexto 

de aplicação, porém essa adaptação faz com que os itens tenham que passar por uma validação, para 

identificar a respectiva correspondência entre itens e dimensões. O mesmo se aplica ao SERVPERF. 

Entre as críticas que Buttle ao modelo SERVQUAL, estão as 5 dimensões, que não seriam universais 

por dependerem do contexto no qual o SERVQUAL foi aplicado. Ele complementa dizendo que alguns 

fatores podem não carregar no fator latente esperado, reforçando a necessidade de análises 

exploratórias a cada contexto. Outro fator a ser considerado foi observado por Carman (1990), que diz 

que em alguns serviços podem apresentar um ou mais fatores como relevantes, porém em outros 

todos os fatores podem ser relevantes na prestação de serviço. As cinco dimensões não podem ser 

separáveis e nem independentes.  

Nas seções abaixo serão explicadas as ferramentas utilizadas para a análise dos dados obtidos 

utilizando o SERVPERF. 
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2.3. MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

2.3.1 ANÁLISE FATORIAL (AF) 

Inicialmente deve ser averiguada a confiabilidade dos dados obtidos com o questionário, através do 

Alpha de Cronbach (HAYES, 1989), definido como: 

= 1 − ∑ ,       (1) 

onde, 

k = número de itens do questionário; 

= variância de cada item; 

= variância total do questionário. 

Este é um parâmetro que está limitado entre 0 e 1, valores maiores que 0,7 são considerados 

aceitáveis (ROBINSON, SHAVER, & WRIGHTSMAN, 1991). 

Para analisar os dados através da AF, é preciso verificar se os mesmos estão correlacionados. Caso 

contrário os fatores não serão gerados. Esta verificação pode ocorrer através da aplicação do teste 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), que fornece valores entre 0 e 1. Se o valor obtido for maior que 0,8, a 

adequação dos dados é ótima para aplicação do método.  

De acordo com Corrar, Paulo, Dias (2007) os fatores podem ser descritos como: 

=  + + + ⋯ ,       (2) 

onde  são coeficientes dos escores fatoriais e  são as variáveis observáveis. Como resultado final 

as variáveis observáveis serão agrupadas em fatores, as variáveis latentes. Nem sempre é possível 

identificar quais variáveis contribuem mais para um determinado fator.  

Para que se tenha clareza sobre este ponto é necessário fazer a rotação dos dados. Existem vários 

métodos que podem ser aplicados, o mais usado é a rotação Varimax. Esta é uma rotação ortogonal 

que faz com que as variáveis tenham cargas fatoriais diferentes para diferentes fatores. 

2.3.2 K-MEANS 

O k-means é um método não supervisionado de classificação de agrupamentos dentro de um conjunto 

de N observações. Neste trabalho cada observação é um dos respondentes, e as M questões do 

questionário são as variáveis.   
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O método é um processo eficiente para o particionamento do conjunto de respondentes em k 

agrupamentos, onde k < N. É um algoritmo heurístico que, por meio de iterações, minimiza a soma S 

sobre todos os agrupamentos, das distâncias de cada elemento do agrupamento ao centroide deste. 

Sendo { , = 1,2, … ,  } os centroides dos agrupamentos, e , = 1,2, … ,  as observações 

dentro de cada agrupamento k, então o algoritmo busca minimizar a expressão,  

= ∑ ∑ −      (3) 

Este processo é equivalente a maximizar os desvios quadráticos entre pontos de diferentes 

agrupamentos. O algoritmo do k-means que utilizamos é inicializado escolhendo randomicamente k 

observações do conjunto de dados como centroides iniciais. A seguir, determina-se a que 

agrupamento pertence cada observação pela distância Euclidiana ao centroide. A partir desta 

inicialização, o centroide de cada cluster é calculado, e passa a ser a nova média. O processo é repetido 

até a convergência.  

O k-means é um instrumento que fornece informações úteis para estudos de qualidade de serviço. É 

um segundo estágio de análise dos dados para verificar se grupos de respondentes podem ser 

identificados dentro da amostra (SIT et al, 2002). A aplicação do método permite também estimar 

índices para classificar níveis dentro das avaliações (VLACHOU, et al 2016).  

3. METODOLOGIA 

O instrumento usado neste trabalho é uma adaptação do SERVQUAL, o SERVPERF, que é utilizado 

apenas para a análise da qualidade experimentada. 

O questionário é composto por 22 perguntas com 7 graus de concordância dentro da escala Likert, 

cujos extremos são definidos com os conceitos Discordo Totalmente e Concordo Totalmente (em 

anexo). 

Foi realizado através do departamento de telemarketing, ou seja, o departamento entrou em contato 

por telefone com os clientes para que respondessem ao questionário.  A identidade deles não foi 

revelada, apenas tiveram que identificar o local ou o tipo de cliente: fazendeiro, veterinário, 

universidade, laboratório e revenda.  

Para que a análise fatorial forneça resultados satisfatórios, é preciso que haja pelo menos 10 

respondentes por afirmativa do questionário (HAIR, 2005). 
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Os dados foram analisados através de dois métodos: análise fatorial a fim de investigar os 

agrupamentos de perguntas para identificar as dimensões percebidas pela amostra, e k-means, para 

investigar o agrupamento de respondentes. Foi realizada a média de cada dimensão para saber qual 

é menos e mais satisfatória. Os grupos de respondentes foram analisados separadamente, para 

investigar qual dos clientes está mais satisfeito com os serviços prestados. 

A análise fatorial (AF) foi desenvolvida com o auxílio dos softwares SPSS, e o método e k-means foi 

desenvolvido no MATLAB. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 217 questionários válidos. O valor do Alpha de Cronbach foi 0,94, indicando ótima 

confiabilidade e o teste KMO forneceu 0,92, valor que indica adequação da amostra à análise fatorial. 

A AF forneceu 4 autovalores maiores que 1, que explicam 62,6% da variabilidade dos dados. A tabela 

(1) mostra os autovalores e suas porcentagens acumuladas de variância explicada por cada fator.   

Fator % de variância % de variância 
acumulada Autovalor 

1 43,9 43,9 9,648 
2 7,9 51,7 1,734 
3 6,1 57,9 1,348 
4 4,8 62,6 1,049 

Tabela 1 – Fatores e porcentagens acumuladas 

Normalmente, para escolher o número de fatores que devem ser retidos, leva-se em conta o número 

de autovalores maiores que um, porém é indicado que esta escolha deva ser feita por pelo menos dois 

critérios (DAMÁSIO, 2012). O scree plot mostrado na figura 1 sugere que o número de fatores está 

entre 3 e 4. 

 
Figura 1 - Scree  plot: auto valor em função da componente 
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Considerando os quatro autovalores maiores que a unidade, os itens se agrupam na forma 

apresentada na tabela 2. 

Fator Denominação Itens 

1 Tangibilidade 1,2,4 

2 Tangibilidade 3 

3 Confiabilidade e Presteza 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 

4 Segurança e Empatia 15,16,17,18,19,20,21,22 

Tabela 2 – Fatores formados pela AF 

Um fator deve ser composto por pelo menos 3 itens (O'Rourke & Hatcher, 2013), assim, a análise foi 

refeita, fixando 3 fatores.  O item 3 passou a integrar o fator 1. Os outros dois fatores repetiram a 

estrutura de itens observada nos fatores 3 e 4 da tabela 2. No entanto, as comunalidades das 

perguntas 3 e 13, estão abaixo do aceitável. Refazendo a análise sem estas perguntas, foram obtidos 

3 autovalores maiores que a unidade que, juntos explicam 61,3 % da variabilidade dos dados. A 

amostra não discriminou as dimensões Confiabilidade e Presteza, pois estão agrupadas no mesmo 

fator. Isto também ocorreu com Segurança e Empatia. A tabela 3 mostra os fatores, a média de cada 

fator e o Alpha de Cronbach. 

Fator Denominação Alpha de Cronbach Médias 

1 Confiabilidade e Presteza 0,91 6,00 

2 Segurança e Empatia 0,89 6,03 

3 Tangibilidade 0,84 5,84 

Tabela 3 – Alpha de Cronbach e média por fator 

Este questionário foi aplicado em cinco categorias de respondentes: Fazendeiros, Laboratórios, 

Revendas, Universidades, Veterinários. Uma questão interessante é investigar como os respondentes 

formam grupos de acordo com suas respostas.  Os resultados da aplicação do método k-means 

indicaram três níveis distintos de satisfação no conjunto de respondentes. Cada nível indica uma 

percepção diferente quanto ao serviço prestado pela empresa (MANTOVANI et al, 2015).  
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Utilizando um sistema cartesiano 3D formado pelos três principais autovetores, os respondentes são 

identificados por pontos, como pode ser observado na figura 2. Os três agrupamentos de 

respondentes obtidos com o algoritmo k-means são representados por diferentes cores nessa figura.  

 
Figura 2– Agrupamentos K-means na amostra de respondentes 

O grupo vermelho na figura 2, que corresponde a 40,1% do total de respondentes, atribuiu a maior 

média geral considerando todas as perguntas, seguido pelo grupo verde, 53,0% dos respondentes. O 

grupo azul, que corresponde a 6,9% do total, atribuiu a menor média geral. Os resultados da média 

geral de cada grupo e a média nos 3 fatores percebidos pela amostra na AF podem ser observados na 

tabela 4. 

Fatores Grupo 1  
(Fig2. Azul) 

Grupo 2   
(Fig2. Verde) 

Grupo 3   
(Fig2. Vermelho) 

Confiabilidade e Presteza 4,2 5,6 6,4 

Segurança e Empatia 3,7 5,8 6,6 

Tangibilidade 4,0 5,8 6,7 

Média Geral 3,9 5,8 6,6 

 

Tabela 4 – Média por fator de cada grupo identificado com o método k-means, e representado na figura 2 
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5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram investigadas as propriedades métricas do SERVPERF, adaptado a uma empresa 

do mercado de reprodução animal cujos clientes tomam conhecimento através do site, redes sociais, 

eventos e congressos em que a empresa participa, e as vendas são realizadas pelo telefone. A amostra 

não distinguiu as cinco dimensões esperadas.  As dimensões presteza e confiabilidade foram 

percebidas como um fator, assim como segurança e empatia. Embora a empresa não tenha instalações 

físicas para receber, a adaptação das perguntas relativas à tangibilidade se mostrou eficiente, pois foi 

discriminada pela amostra, constituindo um fator distinto dos outros. A tangibilidade obteve a menor 

média, mas a diferença foi muito pequena com relação às médias nos outros dois fatores. A 

composição dos cinco fatores em três se deu de forma consistente, porém algumas perguntas como a 

3 e 13 devem ser revistas para que o questionário seja aplicado novamente. 

Através do método de agrupamento k-means foi verificado que as respostas podem ser divididas em 

três níveis distintos de satisfação. Um grupo com altas médias, um segundo grupo com médias 

razoáveis e um terceiro grupo com médias baixas. Este último corresponde apenas a uma pequena 

fração da amostra.  

As médias obtidas nas dimensões discriminadas pela amostra foram altas e os níveis de satisfação 

obtidos através do k-means mostraram que a maioria dos clientes está satisfeito com a qualidade dos 

serviços prestados.  
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7. ANEXO 

Questionário 

Escala de respostas:  

1. Discordo totalmente 

2. Apenas discordo 

3. Discordo parcialmente 

4. Indiferente 

5. Concordo parcialmente 

6. Apenas concordo 

7. Concordo totalmente 

Questionário: 

1. A empresa tem equipamentos (folders, site, stands) de aparência moderna. 

2. As instalações físicas (folders, site, stands) da empresa são visualmente atrativas. 

3. Os colaboradores da empresa têm aparência agradável. 

4. Na empresa os elementos materiais (folders, site, stands) são visualmente atrativos. 

5. Quando a empresa promete fazer algo em certo tempo, faz. 

6. Se o cliente tem algum problema, a empresa demonstra interesse em solucioná-lo. 

7. A empresa realiza bem o serviço na primeira vez. 

8. A empresa conclui o serviço no tempo prometido. 

9. A empresa insiste em manter registros isentos de erros. 

10. Na empresa, os colaboradores comunicam clientes quando se concluirá o serviço. 

11. Na empresa, os colaboradores oferecem um serviço rápido aos clientes. 

12. Na empresa, os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar os clientes. 

13. Na empresa, os colaboradores nunca estão ocupados para atender os clientes. 

14. O comportamento dos colaboradores da empresa transmite confiança aos clientes. 
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15. Os clientes da empresa sentem-se seguros nas suas transações. 

16. Na empresa, os colaboradores são sempre amáveis com os clientes. 

17. Os colaboradores têm conhecimento para responder as dúvidas dos clientes. 

18. A empresa oferece aos seus clientes uma atenção individualizada. 

19. A empresa tem horários de trabalho convenientes para os clientes. 

20. A empresa tem colaboradores que oferecem atenção personalizada aos clientes. 

21. A empresa preocupa-se com os melhores interesses dos clientes. 

22. Os colaboradores compreendem as necessidades específicas dos clientes. 

Fator 1-Tangibilidade (1, 2, 3, 4) 

Fator 2-Confiabilidade (5, 6, 7, 8, 9) 

Fator 3-Presteza (10, 11, 12, 13) 

Fator 4-Segurança (14, 15, 16, 17) 

Fator 5-Empatia (18, 19, 20, 21, 22) 
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Capítulo 25 
 
 
 
A CONFIANÇA INTERFIRMA NOS PROCESSOS DE 
NEGÓCIO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
 

  

Fabio Lyrio Santos (IFES - fabio.santos@ifes.edu.br) 

 

Resumo: A confiança é uma das normas sociais mais amplamente reconhecidas como facilitadora do 

gerenciamento e da coordenação dos relacionamentos interorganizacionais. No contexto da cadeia 

de suprimentos, os autores costumam trata-la como algo preeestabelecido no ambiente de negócios, 

mas esse pressuposto pode subestimar a complexidade inerente à natureza, intensidade e aspectos 

que a compõem. Este artigo objetivou verificar como esses três elementos da confiança estão 

presentes em oito processos de negócios interfirmas. Um estudo multicaso com empresas do setor de 

fabricação de produtos alimentícios revelou que, apesar de orientadas à cadeia de suprimentos, essas 

empresas apresentam níveis apenas moderados de confiança interfirma, construída principalmente a 

partir da competência, credibilidade e lealdade percebidas na contraparte. Embora o método não 

permita extrapolações, as evidências empíricas refletem o pensamento teórico de que a coordenação 

ótima das cadeias de suprimentos depende da existência de níveis significativos de confiança entre os 

atores envolvidos. Em virtude de sua natureza baseada em aspectos cognitivos, esta confiança pode, 

possivelmente, ser melhor desenvolvida a partir de iniciativas da própria coordenação da cadeia.  

 

Palavras-chave: Gestão da cadeia de suprimentos, Relacionamentos interorganizacionais, Integração 

de processos, confiança interfirma. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre integração de processos e relacionamentos interorganizacionais, no contexto da 

gestão da cadeia de suprimentos, mencionam a necessidade da pré-existência de níveis significativos 

de confiança, ou de determinados aspectos a ela associados, para que essa integração e esses 

relacionamentos ocorram. Contudo, o pensamento teórico acerca do real papel desempenhado pela 

confiança, nesse cenário, ainda é disperso.  

A confiança é percebida, em grande parte desses estudos, como algo preestabelecido. Esse 

pressuposto, no entanto, por vezes subestima a complexidade inerente à natureza, intensidade e 

aspectos da confiança, em seus diversos níveis. Putnam (1993), por exemplo, mostrou haver uma 

correlação entre esses níveis de confiança e o desempenho institucional em relacionamentos que 

exigem certa reciprocidade. Níveis altos de confiança entre as organizações, segundo o autor, 

favorecem a coordenação das estruturas coletivas e a cooperação em benefício mútuo. 

Desse modo, o objetivo do estudo que gerou este artigo foi avaliar a natureza e a intensidade da 

confiança em relacionamentos interorganizacionais no contexto da gestão da cadeia de suprimentos, 

bem como a dos aspectos que a compõem. A melhor compreensão sobre como a confiança se 

apresenta neste contexto é um passo fundamental para que ela possa ser desenvolvida e, 

consequentemente, as empresas consigam ampliar a sinergia em suas transações. 

Ao longo do texto, optou-se por utilizar a sigla SCM para se referir à gestão da cadeia de suprimentos, 

em consonância com os autores revisados, mantendo a referência ao termo original, em inglês, supply 

chain management. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A confiança organizacional foi definida por Morgan e Hunt (1994) como a disposição de uma parte em 

estabelecer uma parceria de troca com outra parte, tendo segurança em se expor. Este tipo de 

situação permite, por exemplo, o compartilhamento de informações e recursos em prol de um bem 

comum. Cabe, a partir desta definição, situar a confiança no contexto da SCM e o seu papel no 

estabelecimento dos relacionamentos interfirmas. 

2.1. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

O termo supply chain management aborda conceitos de negócios relacionados a um conjunto amplo 

de disciplinas, que incluem a produção, marketing, comercialização, compras, logística e distribuição 
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física. Conforme conceituado por Mentzer et al. (2001), cadeia de suprimentos é o conjunto de três 

ou mais entidades diretamente envolvidas nos fluxos, à montante e à jusante, de produtos, serviços, 

finanças e informações, desde a matéria-prima até o consumidor final.  

Ayers (2006) definiu SCM como as atividades de planejamento, manutenção e operação dos processos 

na cadeia de suprimentos, incluindo aqueles responsáveis por formar as características estendidas dos 

produtos, a fim de satisfazer as necessidades do consumidor final. Para Lambert e Cooper (2000), um 

dos objetivos primordiais da SCM é a criação de valor, não apenas para a firma, mas para toda a cadeia. 

De acordo com esses autores, o modelo conceitual da SCM pode ser representado pela interconexão 

de três elementos: a estrutura da cadeia, os processos de negócios e os componentes de gestão. A 

estrutura da cadeia define quem são os membros chaves com quem os processos devem ser 

integrados. Entre os processos de negócios, devem ser priorizados aqueles considerados chaves para 

os membros. E os componentes de gestão definem qual o nível de integração e gerenciamento que 

deve ser aplicado em cada caso. 

Lambert (2004) apresenta uma lista com oito processos, demonstrados a seguir, que considera serem 

essenciais para a SCM. Segundo o autor, o sucesso da SCM exige que, ao invés de se gerenciar funções 

individuais, passe-se a gerenciar esse conjunto de processos de forma integrada. 

a) Gestão do relacionamento com os clientes: Fornece as diretrizes sobre como os 

relacionamentos com os clientes deverão ser desenvolvidos e mantidos; permite a 

identificação dos clientes chave; forma equipes para trabalhar com esses clientes a 

melhoria dos processos, a redução da variabilidade da demanda e a eliminação de 

atividades que não agregam valor; desenvolve acordos de níveis de serviço e produto; 

b) Gestão de serviços para os clientes: Fornece informações em tempo real ao consumidor 

sobre a entrega e a disponibilidade de produtos; promove melhoria contínua no 

atendimento ao cliente; procura resolver problemas antes que afetem o cliente; 

c) Gestão da demanda: Estuda a variabilidade e faz previsões da demanda; procura 

sincronizar demanda e oferta; coordena os requerimentos de marketing e a 

flexibilidade da produção; 

d) Atendimento a pedidos: Faz cumprir os prazos e requisitos de entrega; acompanha as 

atividades de entrada, produção e saída; garante os detalhes acordados no pedido; 
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e) Gestão do fluxo de produção: Possibilita a flexibilidade da produção; coordena 

estoques; otimiza máquinas, equipamentos e pessoal; elimina gargalos internos; 

promove melhoria contínua na estrutura produtiva; gerencia custos; 

f) Gestão do relacionamento com os fornecedores: Fornece as diretrizes sobre como os 

relacionamentos com os fornecedores deverão ser desenvolvidos e mantidos; permite 

a identificação dos fornecedores chaves e estabelece relações de parcerias com os 

mesmos; institui normas de negociação; desenvolve acordos de níveis de serviço e 

produto; 

g) Desenvolvimento de produtos e comercialização: Realiza pesquisa e desenvolvimento 

de novos produtos e processos; identifica nichos de mercado; apoia a produção, 

logística, marketing e outras atividades de outros membros; elimina gargalos externos; 

h) Gestão de retornos: Gerencia a logística reversa; promove a redução de retornos de 

produtos; estuda o reuso ou o reaproveitamento dos produtos retornados. 

2.2 A CONFIANÇA E OS RELACIONAMENTOS INTERORGANIZACIONAIS 

Em trabalho recente, Almeida et. al. (2015) revisaram uma série de estudos que revelam que a 

confiança entre as firmas envolvidas em uma mesma cadeia de suprimentos não necessariamente é 

organizada e de gerenciamento simples. Ao contrário, mesmo em cadeias já estabelecidas há a 

permanente necessidade de que ela seja desenvolvida. 

Segundo McAllister (1995), há duas naturezas a partir das quais a confiança interorganizacional se 

constrói: afetiva e cognitiva. A confiança de natureza afetiva existe por razão de forças socioculturais 

e é baseada no quanto uma parte realmente acredita na outra. Advém da segurança e da consistência 

percebida a respeito de um relacionamento específico. Sua origem é fundamentalmente intrínseca, 

composta principalmente por aspectos como honestidade e benevolência (DAS e TENG, 2001). 

A confiança cognitiva é baseada no quanto uma firma conhece as variáveis envolvidas numa transação: 

particularidades dos ativos, minúcias contratuais, capacidade das partes em cumprir cada detalhe do 

acordo, histórico e reputação dos participantes, prêmios e multas, enfim, toda informação possível a 

respeito da situação. Sua origem é, no todo ou em parte, extrínseca (HEAVEY e MURPHY, 2012; 

JOHNSON e GRAYSON, 2005; McALLISTER, 1995). 
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Ambas são complementares e se desenvolvem com cerne na reciprocidade. Em relacionamentos onde 

há maior confiança entre as partes, o comprometimento mútuo também tende a ser maior, 

diminuindo as incertezas. Isso torna o ambiente organizacional propício para o estabelecimento de 

relacionamentos de longo prazo, uma vez que ambos, confiança e comprometimento, são 

componentes essenciais para a implementação da SCM (CHEN et al., 2011; DONEY e CANNON, 1997; 

SRIDHARAN e SIMATUPANG, 2013). 

De modo geral, é possível observar na literatura sobre cadeia de suprimentos que a confiança está 

envolvida, de forma direta ou indireta, nos elementos que antecedem o estabelecimento da gestão 

da cadeia. Em verdade, a confiança costuma ser posta como o primeiro desses elementos. O modelo 

de implementação da SCM proposto por Mentzer et al. (2001), talvez o mais difundido na literatura 

referente ao tema, enumera oito fatores diretamente essenciais à SCM (Figura 1).  

FIGURA 1 – Antecedentes da gestão da cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Sintetizada a partir de Mentzer et al. (2001) 

A confiança é, ao mesmo tempo, um desses fatores diretos, e também um fator indiretamente 

associado a outros quatro: comprometimento, interdependência, liderança e apoio da alta gerência. 

O modelo foi corroborado, por exemplo, por autores como Frankel et al. (2008), Gundlach et al. (2006), 

Lambert, García-Dastugue e Croxton (2005), Lee et al. (2010) e Mouritsen, Skjott-Larsen e Kotzab 

(2003).  

Mentzer et al. (2001) entende que os fatores que antecedem a SCM compõem uma perspectiva 

sistêmica, onde cada atividade tática de distribuição dos fluxos faça parte um contexto estratégico 
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amplo, denominado por ele de orientação da cadeia de suprimentos (SCO – do termo original: supply 

chain orientation). A implantação dessa orientação nas empresas ao longo da cadeia é que conceberia 

a SCM. 

3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

O teste empírico do estudo teve o objetivo de avaliar a natureza e os níveis de confiança interfirma 

existentes em cada um dos oito processos de SCM considerados essenciais por Lambert (2004). A 

abordagem teve caráter qualitativo. Como técnica de pesquisa, empregou-se a entrevista estruturada, 

instrumentada por um questionário com questões abertas e fechadas, elaborado segundo orientação 

de Marconi e Lakatos (2008). 

Compuseram a amostra empresas de pequeno e médio porte do ramo de fabricação de produtos 

alimentícios – pertencentes a qualquer um dos nove grupos a três dígitos da Divisão 10, Seção C, da 

classificação CNAE 2.1 do IBGE, em vigor a partir de dezembro de 2010. A população estatística foi 

limitada geograficamente à Unidade Federativa do Espírito Santo, onde as empresas deveriam atender 

a dois critérios simultâneos: 1) fazer parte de uma cadeia de suprimentos minimamente coordenada; 

2) estar posicionada fora do elo inicial ou final da cadeia – já que a SCO envolve estratégias a serem 

implantadas tanto à montante, quanto à jusante da empresa. Optou-se pela realização de um estudo 

multicaso, com seis empresas, escolhidas ao acaso da população amostral.  

A confiança é um fenômeno que se revela demasiadamente abstrato ao ser investigado. Assim, foram 

selecionados, na literatura revisada, alguns elementos que pudessem auxiliar a caracterizar as feições 

afetiva e cognitiva de sua natureza (Quadro 1), empregando-os como variáveis a serem observadas. 

Um trabalho inicial de concatenação de elementos próximos e eliminação de outros não relevantes 

ao estudo, resultou no apontamento de oito variáveis (aspectos da confiança), que foram observadas 

para cada um dos oito processos de negócios de Lambert (2004). Cada variável foi desdobrada em 

padrões de comportamento e atitudes, gerando as questões que compuseram o questionário de 

pesquisa. 

A intensidade da confiança foi escalonada em níveis que indicavam desde uma situação de nenhuma 

confiança existente (nível zero) a uma situação de confiança total (nível quatro), passando pelos níveis 

intermediários de pouca (um), moderada (dois) ou muita (três) confiança. Este escalonamento em 

cinco níveis de intensidade acompanhou os padrões de confiança explicados por Putnam (1993) e a 



 

 

                                                                                                   402 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

categorização de Kwon e Suh (2004). Dessa forma, as questões objetivas foram elaboradas para serem 

respondidas sob o formato Likert.  

As respostas das questões objetivas foram tabuladas e tratadas com o software IBM™ SPSS Statistics®, 

versão 23. As entrevistas foram transcritas e inseridas no software QSR™ NVivo®, versão 10, para 

codificação das informações e apoio às respostas dadas ao questionário.  

QUADRO 1 – Variáveis utilizadas para investigar a confiança nos casos estudados 

Natureza da 
confiança 

Aspectos 
(variáveis) Definição Referências 

Afetiva 

Benevolência Relacionada à estima; à aceitação do 
dever de proteger a outra parte do risco. 

Das e Teng (2001) 
Handfield e Bechtel (2004) 
Johnson e Grayson (2005) 
Morgan e Hunt (1994) 

Honestidade 
Compõe-se de valores éticos e morais e 
se relaciona com a franqueza e a 
decência na condução dos processos. 

Chen et al. (2011) 
Johnson e Grayson (2005) 
Kwon e Suh (2004) 
Laeequddin et al. (2012) 

Cognitiva 

Competência 
Percepção sobre a capacidade, 
experiência, conhecimentos e 
habilidades. 

Christopher (2011) 
Das e Teng (2001) 
Handfield e Bechtel (2004) 

Credibilidade 
Junção de valores associados à maioria 
das demais variáveis. É um forte 
elemento formador da confiança. 

Chen et al. (2011) 
Handfield e Bechtel (2004) 
Kwon e Suh (2004) 

Fiabilidade 

Relacionada à previsibilidade de 
comportamentos. Tempo e experiência 
do relacionamento são elementos 
críticos. 

Das e Teng (2001) 
Doney e Cannon (1997) 
Laeequddin et al. (2012) 
Morgan e Hunt (1994) 

Lealdade Demonstração de fidedignidade além da 
esperada. 

Doney e Cannon (1997) 
Kwon e Suh (2004) 
Laeequddin et al. (2012) 
Morgan e Hunt (1994) 

Reputação 
Verificação da avaliação coletiva a 
respeito da organização ou de seus 
gestores. 

Christopher (2011) 
Das e Teng (2001) 
Doney e Cannon (1997) 
Kwon e Suh (2004) 

Transparência 
Grau de abertura e clareza com que os 
aspectos envolvidos são discutidos e 
divulgados. 

Christopher (2011) 
Handfield e Bechtel (2004) 
Laeequddin et al. (2012) 

 

No tratamento dos dados quantitativos, para cada processo de negócio foram sumarizadas as 

quantidades de respostas obtidas por cada variável, segundo cada nível, obtendo-se uma matriz 

tridimensional de dados, Mijk, com i = 8 variáveis, j = 5 níveis (valores possíveis) e k = 8 processos 

investigados. Como as variáveis foram medidas em escala de intervalos regulares (Likert), assumiu-se 

para o primeiro nível, “nenhuma confiança”, o zero absoluto, e para os demais níveis, em sequência, 
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os valores 1, 2, 3 e 4. Desse modo, obteve-se o impacto de cada aspecto da confiança em cada processo 

de negócio, a partir das médias ponderadas das variáveis nas matrizes Mij.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta o resultado do teste de impacto da confiança em cada processo de negócio, 

segundo o método das médias ponderadas das variáveis. 

TABELA 1 – Impacto médio da confiança nos processos de negócios das empresas investigadas 

Aspectos 
da confiança 

 
 
 
Processos 
de negócios Be
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Gestão do relacionamento com os clientes 1,8 2,6 2,3 2,2 2,0 2,5 2,8 1,1 2,2 

Gestão dos serviços para o cliente 0,8 2,0 3,0 2,9 2,2 2,8 2,3 1,8 2,2 

Gestão da demanda 1,0 1,2 1,2 1,5 2,0 2,3 2,3 0,8 1,5 

Gestão do fluxo de produção 2,8 2,0 2,9 2,8 2,8 3,3 2,0 2,8 2,7 

Atendimento aos pedidos 2,5 2,0 3,0 3,2 2,5 2,8 3,0 1,7 2,6 

Gestão de retornos 2,9 2,3 2,6 3,0 2,2 3,0 2,8 2,3 2,6 

Desenvolv. de produtos e comercialização 0,5 2,2 2,9 1,8 1,0 2,5 1,7 1,3 1,7 

Gestão do relacionamento com fornecedores 0,2 0,5 1,9 3,8 1,5 2,5 0,8 1,5 1,6 

TOTAL 1,6 1,9 2,5 2,7 2,0 2,7 2,2 1,7  

 

A confiança que envolve os processos de negócios dessas firmas aparenta ser de natureza basicamente 

cognitiva, cujos aspectos podem estar associados às características socioculturais do próprio ambiente 

econômico ao qual estão inseridas. A confiança afetiva, conforme visto na revisão teórica, costuma 

transparecer em ambientes hospitaleiros por natureza, construídos assim devido a fatores culturais, 

políticos e sociais, inerentes a uma determinada região ou país.  

Os dados quantitativos foram submetidos à análise de cluster, pelo Método de Ward, a fim de se 

verificar um possível agrupamento de variáveis. Os resultados apontaram a formação de três clusters 

significativos, com interação de variáveis a uma distância reescalonada abaixo de 5: 

Cluster 1: Credibilidade e Lealdade; 

Cluster 2: Benevolência e Fiabilidade; 

Cluster 3: Honestidade e Reputação. 
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Desse modo, o resultado do teste sugere haver um alto grau de homogeneidade interna entre os pares 

de variáveis, dentro de seus clusters. A Figura 2 apresenta o dendograma que representa o processo 

de agrupamento. 

De acordo com os dados, as empresas apresentaram confiança interfirma baseada, essencialmente, 

em três aspectos: competência, credibilidade e lealdade. Os entrevistados percebem a credibilidade 

como um aspecto multidimensional, construído a partir de demonstrações de idoneidade, integridade 

e retidão, e que aparentemente está associado ao aspecto de reputação. Na opinião dos 

entrevistados, entidades que demonstram credibilidade, além de serem merecedoras de confiança, 

possuem certo poder de influência, em seu meio ou fora dele. 

Figura 2 – Dendograma de agrupamento das variáveis, segundo Método de Ward 

 

 

A percepção que se tem da competência de uma firma é outro fator que molda a confiança a respeito 

da mesma. O principal sentido dado à competência foi com relação à capacidade de cumprir os 

requisitos dos acordos, sejam eles contratuais ou informais. Mas as três áreas que a competência atua 

com relação à confiança, mostradas por Gabarro (1992), puderam ser verificadas na pesquisa: confia-
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se quando uma firma demonstra competência tecnológica ou funcional, competência para realizar 

trabalhos em conjunto e competência para atuar no mercado. Como é improvável que uma firma 

consiga mensurar fielmente a competência de outra, ela se baseia na percepção para fazer isso.  

Recuperando as definições apresentadas no Quadro 1, a honestidade é um aspecto associado à 

franqueza e à decência na condução dos processos. A competência, por sua vez, associa-se à 

capacidade, conhecimentos e habilidades. Tais constatações normalmente ocorrem com o tempo. 

Entretanto, os depoimentos dos entrevistados apontam que ambos os aspectos podem ser 

alimentados, ou sofrerem desgaste, por meio da variabilidade da reputação da empresa, que é algo 

que pode estar vinculado a um evento de curto prazo.  

De acordo com os entrevistados, o aspecto reputação, isoladamente, não é um fator que motive as 

firmas a confiarem umas nas outras. O fato de uma determinada empresa possuir boa reputação no 

mercado não parece ser suficiente para que as firmas investigadas demonstrem confiança na mesma. 

Benevolência e transparência, de forma semelhante, aparentam ser aspectos não bastantes para, 

individualmente, produzirem níveis satisfatórios de confiança. 

Quanto à fiabilidade, os entrevistados a consideram um aspecto da confiança que apenas torna-se 

significativo com o tempo, por meio da experiência adquirida em relacionamentos de qualquer 

natureza. Conforme a relação evolui, as partes vão se conhecendo mutuamente, tornando possível 

fazer previsões acuradas a respeito de como o parceiro vai agir, ou se portar, em determinadas 

circunstâncias.  

Alternando o foco da análise para os processos de negócios, e considerando os aspectos da confiança 

em contexto geral, as empresas entrevistadas demonstraram baixa intensidade de confiança 

interfirma quando se trata de gerenciar a demanda, desenvolver novos produtos ou gerenciar os 

relacionamentos com os fornecedores.  

Níveis fracos de confiança foram observados nesses processos quanto à benevolência, honestidade, 

reputação e transparência. A análise das entrevistas sugere que esses níveis possam ser suscetíveis à 

variação em função, a princípio, da longevidade dos relacionamentos interpessoais em questão e do 

envolvimento ou não, na negociação, de algum tipo de troca: informações, conhecimentos ou 

recursos. 

Especificamente quanto ao processo de desenvolvimento de produtos e comercialização, os 

entrevistados admitem que a existência de pouca confiança interfirma possa pôr em risco o sucesso 
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dos esforços em inovação desprendidos por suas empresas. No mínimo, é uma situação que tende a 

tornar projetos desta natureza mais dispendiosos e difíceis de serem administrados, além de retardar 

os esperados ganhos em competitividade provenientes de um processo inovativo. 

Tanto com relação a este processo de negócio, quanto com relação à gestão do relacionamento com 

os fornecedores, ficou evidente a relação explicada por Bowersox e Closs (1996) entre a confiança e a 

interdependência das firmas em seus relacionamentos. Conforme constatado em ambos os casos, um 

ambiente de dependência mútua tende a fomentar a confiança em níveis significativamente mais 

elevados que os esperados em ambientes de dependência unilateral, ou de não dependência entre as 

partes. 

Os processos de gestão do fluxo de produção, atendimento aos pedidos e gestão de retornos foram 

os que apontaram melhores níveis de confiança pelas firmas. Nos três processos, a confiança é 

percebida como alta sob os aspectos competência, credibilidade, fiabilidade e lealdade. 

De modo geral, a análise dos dados qualitativos revelou que a confiança existente nos relacionamentos 

das empresas entrevistadas foi construída de forma induzida. Além de instável, este tipo de confiança 

não é capaz de minimizar custos de transação de maneira satisfatória.  
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo abordou a questão da confiança e de seu papel nos relacionamentos interorganizacionais 

da cadeia de suprimentos. No estudo de campo, foi possível observar empresas que, embora 

orientadas à cadeia de suprimentos, apresentam níveis apenas moderados de confiança interfirmas, 

cuja natureza aparenta ser mais cognitiva (racional), do que afetiva (emocional).  

Os oito processos de negócios, considerados essenciais para a SCM, são desenvolvidos com confiança 

baseada, principalmente, na competência, credibilidade e lealdade percebidas na contraparte. Os 

processos de gestão do fluxo de produção, atendimento aos pedidos e gestão de retornos foram os 

que apresentaram melhores níveis de confiança. Do outro lado, os processos de gestão da demanda, 

de desenvolvimento de produtos e comercialização e de gestão do relacionamento com os 

fornecedores demonstraram níveis baixos. Este último, em especial, juntamente com o processo de 

gestão do relacionamento com os clientes, Lambert (2004) destaca como processo crítico para a SCM, 

cujo esforço de coordenação inclui a coordenação de todos os demais. 

O método não permite extrapolações, mas as evidências empíricas condizem com o pensamento 

teórico de que a coordenação ótima das cadeias de suprimentos depende da existência de níveis 

significativos de confiança entre os atores envolvidos. Esta confiança, sobretudo no que se refere a 

seus aspectos cognitivos, pode ser desenvolvida a partir de iniciativas da própria coordenação da 

cadeia. No entanto, deve-se atentar que, tanto a confiança afetiva, como a cognitiva, sofrem forte 

influência de fatores culturais, sociais, econômicos e políticos de cada região ou país. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o crescente processo de integração das economias e das sociedades de vários países, e à difusão 

dessas informações, maiores oportunidades e dificuldades surgiram para as empresas. As 

oportunidades são referentes à possibilidade de expansão do comércio e ampliação do mercado 

consumidor. Porém, com isto surge um aumento na competitividade entre as organizações, que é uma 

dificuldade a ser superada.  

Diante do exposto, as empresas estão buscando melhoria e aperfeiçoamento de seus processos, 

atividades e rotinas. Neste cenário, a logística tem adquirido destaque nas ultimas décadas como uma 

ferramenta de gestão na cadeia de suprimentos.  

Com isso, o mercado se encontra cada vez mais dinâmico, e as empresas desejam profissionais com 

competências que possam executar suas funções na busca por melhores resultados. Este fato tem 

alterado o perfil dos profissionais da área da logística, no qual passaram a ter necessidade de 

competências para exercer a profissão e atuar no contexto organizacional. Neste sentido, o Mec 

(2010) estabelece diretrizes para a formação desse profissional. Além disso, enfrentam dificuldades 

no exercício da profissão, pois a logística no Brasil não é totalmente integrada, falta infraestrutura e o 

excesso de burocracia (NOVAES, 2007; DIAS, 2012).  

Diante desse contexto, o objetivo foi analisar como são formadas e geridas as competências 

profissionais dos colaboradores de uma transportadora da cidade de São João del-Rei/MG. 

Assim, a justificativa do ponto de vista pragmático é que os resultados encontrados podem servir para 

facilitar aos profissionais da logística no desenvolvimento de suas competências e a realização de suas 

atividades. Pode orientar os cursos de logística na formação e desenvolvimento de competências. 

Essas justificativas unem-se à importância econômica dos profissionais e da logística para o 

desenvolvimento do país.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E SUA GESTÃO 

Para o MEC (1999), o conceito de competências é o conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, constituídas dos saberes, saber-fazer e saber-ser. Conforme Le Boterf (2003) e Roche (2004), 

ter conhecimentos ou habilidades não significa ser um profissional competente, mas sim saber 

mobilizá-los ou agir em uma situação profissional voltado a proporcionar o diferencial. 
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Ruas (2001) e Wittorski (2004) compartilham que a competência está envolvida com a ação do 

indivíduo ou do coletivo na realização do trabalho. A constatação de que o indivíduo é competente 

está na ação que ele realiza, ou seja, na perfomance do indivíduo.  

Neste contexto, Cheetham e Chivers (2000) desenvolveram um modelo de competências, cujo núcleo 

inclui quatro componentes das competências profissionais, a saber: 

a) cognitiva/conhecimento: conhecimentos teóricos e capacidades relacionadas ao trabalho para 

sua devida realização; 

b) funcional: capacidade para realizar uma série específica de tarefas voltadas para suas funções 

no posto de trabalho; 

c) comportamental ou pessoal: características pessoais e relacionais, tais como: autoconfiança, 

sensibilidade, proatividade, resistência, comunicação, cuidado etc.; 

d) ética/valores: refere-se à aplicação efetiva e adequada de valores em contextos profissionais. 

Com vistas à adequação do modelo no campo das organizações no Brasil, Paiva (2007) acrescentou ao 

modelo de competência profissional proposto por Cheetham e Chivers (2000) a “componente 

política”, que envolve as relações de poder nos níveis pessoal, profissional, organizacional e social. 

Essa componente da competência profissional considera as relações de poder no exercício da 

profissão. 

No modelo teórico de Cheetham e Chivers (2000), encontram-se integrados o conhecimento tácito e 

sua aplicação, a teoria e a prática, aspectos processuais e contextuais, as profissões e o ambiente de 

trabalho, aspectos pessoais e éticos, entre outros. Tal modelo atenta para aspectos processuais, 

dinâmicos, individuais, coletivos e sociais além de tratar de macroresultados (resultado da atuação 

profissional na organização), microresultados (resultados individuais) e resultados parciais (resultados 

referentes a uma etapa do processo de trabalho concluída). Dada sua abrangência e profundidade, 

este foi o modelo, adaptado por Paiva (2007). Ele pode ser visualizado na FIG. 1.  
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Figura1: Modelo de competências profissionais 

 
Fonte: PAIVA 2007, p. 45. 

De acordo com o modelo, o resultado observável pelo próprio sujeito é informado por terceiros 

(feedback), permite uma reflexão de como sua competência tem contribuído para a efetividade do 

trabalho e como poderia ser “melhorada”. Note-se que a comunicação é um elemento fundamental 

nesse modelo, dado que promove uma interação imprescindível à mobilização das componentes da 

competência. 

Tal mobilização é contemplada no conceito de competência profissional de Paiva (2007), que se refere 

à mobilização do profissional na sua ação produtiva de um conjunto de saberes que geram resultados 

reconhecidos individual (pessoal), coletiva (profissional) e socialmente (comunitário). 

Para que essa mobilização seja possível, é necessário que a competência profissional seja 

permanentemente desenvolvida por meio de sua gestão.  

Neste sentido, a Fig 2. apresenta o modelo de gestão de competências a ser utilizado neste estudo: 
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Figura 2: Modelo de gestão de competência profissional 

 

Fonte: Paiva e Melo (2008, p 358). 

Concebendo-se a gestão de competências como uma construção social (Dubar, 1997), percebe-se que 

cada ator social pode contribuir para tal processo, observando-se que:  

a) As instituições de ensino são formadoras formais do profissional;  

b) O Estado legisla sobre as profissões, por meio das Leis de Diretrizes Básicas da Educação 

e pareceres do Conselho Nacional de Educação; 

c) As organizações onde os profissionais trabalham somam ao processo mediante suas 

políticas e práticas de gestão de pessoas, formalmente, e também por meio do 

cotidiano de trabalho e relacionamentos nele desenvolvidos, contribuindo para a 

formação contínua e contextualizada do profissional; 

d) As instituições de interesse coletivo (associações e conselhos profissionais, sindicatos 

etc.) regulam a atuação do profissional e integram interesses da coletividade que 

representam. 

Deste modo, participam (ou deveriam participar...) da gestão de competências dos profissionais todos 

os agentes que compartilham dos espaços de trabalho e de representação desses sujeitos (PAIVA e 

MELO, 2008).  
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Quanto às dificuldades relativas à gestão de competências, Hipólito (2001), Bitencourt e Barbosa 

(2010) e Froehlich (2010) dão ênfase ao sistema remuneratório, assim como Pizzato (2010) questiona 

se as políticas remuneratórias das organizações estão preparadas para as exigências do modelo de 

competências.   

2.2 O PROFISSIONAL DE LOGÍSTICA E SUAS COMPETÊNCIAS 

Atualmente, tem-se uma nova concepção do profissional de logística, assim, ele passou a ter uma visão 

mais globalizada, não ficando restrito ao seu elo da cadeia de suprimentos e sim enxergando a todos 

os participantes da cadeia. Cada vez mais o profissional precisa entender o seu papel nos negócios da 

empresa, a sua capacidade em gerar soluções e proporcionar o lucro para empresa (LUNA, 2011). 

Apesar de todas as mudanças, no Brasil as empresas enfrentam dificuldades. Novas (2007) menciona 

que os setores ainda não são totalmente integrados, problemas financeiros e tecnológicos, 

dificuldades de parceiras entre empresas do setor e problema de infraestrutura. Neste contexto, Dias 

(2012) acrescenta o excesso de burocracia.  

Frente a esta mudança da percepção sobre o profissional de logística, Nogueira (2012) menciona o 

perfil desse, no qual são necessárias competências como: trabalhar em equipe, proatividade, 

conhecimento de tecnologias, capacidade para vencer obstáculos e inteligência emocional. Desta 

forma, a competência constitui em desenvolver conhecimentos que gerem inovações na logística, em 

seus processos, na estrutura ou mesmo no serviço. 

Neste contexto, Dawe (1998) estabelece as competências da logística: 

a) competências funcionais em atividades do subprocesso da logística; 

b) competências decorrentes da integração logística com os processos internos, o gerenciamento 

da matéria-prima, da produção e o gerenciamento da demanda; 

c) competências na cadeia de abastecimento, gerenciando compartilhadamente as atividades 

logísticas com os membros dos diversos canais e os fornecedores de serviços externos. 

Já no âmbito acadêmico, Nogueira (2012) menciona que o número de cursos da área de logística esta 

aumentando, com finalidade de proporcionar competências aos profissionais da área e o MEC (2010) 

estabelece as diretrizes para o Curso de Tecnologia em Logística como atuação na cadeia de 

suprimentos, atividades de gestão, visão sistêmica e estratégica, liderança e conhecimento das 

tecnologias.  
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi de caráter descritivo com abordagem qualitativa nos moldes de um estudo de caso 

(VERGARA, 2009). 

A escolha da transportadora, como dos entrevistados, foi por critério de acessibilidade (VERGARA, 

2009). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) conforme parecer 971899/2014 

e foram observadas as indicações da Resolução 466/12.  

A coleta de dados divide-se em duas etapas: A primeira foi à pesquisa documental de dados 

secundários da instituição na qual estão inseridos os objetos de estudo (LÜDKE; ANDRE, 1986). A 

segunda foi à entrevista com roteiro semiestruturado com 11 profissionais da empresa e todos leram 

e assinaram o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TRIVIÑOS, 1987). 

Por fim, a análise dos dados foi documental conforme delineado por Lükde e Andre (1986). E análise 

de conteúdo, de forma que as categorias de análise surgiram das falas dos entrevistados (BARDIN, 

1977) de forma a responder ao objetivo de pesquisa.  

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A empresa pesquisada atua no transporte de cargas em geral. Fundada em 10 de abril de 1950, tem 

61 profissionais. Possui frota própria, além de um cadastro de transportadores autônomos para 

terceirização. É informatizada, de forma que a matriz coordena as filiais. Atualmente, presta serviço 

em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.  

O perfil dos entrevistados pode ser caracterizado como do sexo masculino, casado, com idade entre 

31 a 35 anos.  Com formação acadêmica diversa, profissionais com Ensino Médio Incompleto até 

Especialização, sendo multidisciplinar. A experiência na empresa é acima de 5 anos. Em relação aos 

cargos ocupados buscou obter a maior diversidade, de forma que foram pesquisados profissionais da 

área de gestão e de operação.  

Inicia-se a apresentação da análise e discussão dos resultados com base na percepção dos profissionais 

entrevistados sobre as competências profissionais. O conteúdo das respostas foi alinhado as 

componentes – cognitivo (CG), funcional (F), Comportamental (C), ética (E) e política (P) do modelo de 

competências profissionais de Paiva (2007). 

A percepção dos profissionais pesquisados sobre o que é um profissional competente de forma geral, 

destaca-se duas categorias responsabilidade/assiduidade e aperfeiçoamento/qualificação. 
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Em relação à responsabilidade e assiduidade associam-se as componentes funcional, comportamental 

e ética (PAIVA, 2007). A seguir um relato para ilustrar:  

...que cumpra suas obrigações e as orientações da empresa, que seja responsável com horário, 
assiduidade, que seja responsável com a segurança dos funcionários... muito importante a 
questão da segurança (E9). 

 

Quanto à outra categoria destaca-se aperfeiçoamento e qualificação que esta ligada a componente 

cognitiva e comportamental (PAIVA, 2007). Essa categoria remete ao indivíduo, que segundo 

Bittencout e Barbosa (2010) desenvolve e aprende para se manter competente. Para Le Borterf (2003), 

este comportamento é uma ação para o desenvolvimento e formação de competências profissionais.  

A seguir a Tab 1. ilustra as respostas e as componentes do modelo.  

Tabela 1. Competências gerais dos profissionais 

Respostas Componente Entrevistados Total 
Responsabilidade/assiduidade F, C, E E1, E3, E6, E7, E9, E10, E11 7 
Aperfeiçoamento/qualificação C, CG E2, E5, E8 3 
Respeito C, E E4 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre um profissional competente na área da logística surgiram duas vertentes com maior destaque 

e outras atividades desenvolvidas, como pode ser analisado na TAB 2.. A primeira reforça a 

necessidade de comprometimento e responsabilidade no exercício das suas funções – componentes 

F, C, E (PAIVA, 2007). Como pode ser observado no relato a seguir: 

Então na área de Logística é uma área que exige muito estudo, dedicação e sempre ficar alerta 
a possíveis problemas que podem ocorrer E5.  

 

A segunda associa-se a competência da integração logística elencada por Dawe (1998) e as 

componentes funcional e comportamental (PAIVA, 2007) e as diretrizes estabelecidas pelo Mec (2010) 

para o curso de logística.  

Na área da Logística, é aquele profissional que pensa no trajeto, no armazenamento, na 
operação do produto desde a sua origem até a sua entrega ao cliente (E1). 
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Tabela 2. Competências na área de logística 

Respostas Componente  Entrevistados  Total  
Comprometimento com a função F, C, E E3, E4, E5, E7, E9 05 
Integração logística F, C E1, E5, E10, E11 04 
Aperfeiçoamento  C, CG E2 01 
Organização  F E6 01 
Feeling e técnica F, CG, C E8 01 
Experiência F E9 01 
Atendimento as necessidades dos clientes C E11 01 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quando existe a necessidade de aprender algo novo, são desenvolvidas ações diferentes pelos 

indivíduos. Busca de ajuda com o colega que está associada às componentes comportamento, ética e 

política (PAIVA, 2007). Desenvolve na prática que é o processo de mobilização pelo profissional na 

ação produtiva de um conjunto de saberes que formam as competências profissionais (PAIVA, 2007), 

no qual a ação é individual ou coletiva na realização do trabalho (RUAS, 2001; WITTORSKI, 2004). E 

outras que podem ser observados na Tab 3., a seguir: 

Tabela 3. Ações realizadas pelos profissionais para aprender algo novo. 

Respostas Componentes  Entrevistados  Total  

Busca ajuda com o colega C, E, P E1, E3, E5, E6, E7, E9 06 

Na prática F, C E4, E6, E8, E10 04 

Internet C E1, E2, E9 03 

Outras instituições C E1, E3 02 

Livros e apostilas C, CG E11 01 

Fonte: Dados da pesquisa 

O relacionamento entre os entrevistados foi definido por todos como ótimo/bom com os colegas de 

profissão, com os colegas de setor, com os superiores e subordinados e com os clientes da empresa. 

A seguir um relato para ilustrar o relacionamento: 

O mais amigável possível, temos a hora certa de brincar, a hora certa de falar sério, conversar, 
somos bem unidos (E5).  

 

Para corroborar com o bom relacionamento a percepção da sua profissão é positiva, no qual destacam: 

os bons resultados alcançados, bom profissional, respeito, referência pelos colegas de trabalho, 

amizade, capacidade e responsável.  

A seguir, o conteúdo das respostas é associado ao modelo de gestão de competências de Paiva e Melo 

(2008). As ações dos indivíduos para se tornarem competentes são diversas, mas com destaque para 
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o comprometimento com a organização (por cinco entrevistados; E1, E3, E7, E9, E10), solução de 

problemas, (dois deles, E5, E6), atualização constante (dois, E7, E11), seguido por outras ações: 

informações nas mídias (E2), atenção as pessoas (E5), abertura para inovação (E9), respeito (E9) e 

humildade (E4). 

O comprometimento com a organização está associado à componente comportamental e ética. A 

solução de problemas alinha-se a componente funcional, no qual a competência e desenvolvida na 

ação produtiva do indivíduo (DADOY, 2004; PAIVA, 2007). E a atualização refere-se à componente 

comportamental e cognitiva (LE BOTERF, 2003; PAIVA, 2007). A seguir, pode ser observado nos relatos: 

É se comprometer com o que você faz, né. Entregando o produto do cliente da melhor forma, 
como se fosse, como se você quisesse receber daquela maneira (E1). 

Eu procuro tá sempre buscando melhorias, ... sempre estudando (E11) 

 

A participação da organização no processo de gestão de competência é percebida de duas categorias: 

A primeira, 10 entrevistados mencionaram que existe participação da empresa com as seguintes 

ações: estrutura para realização das atividades (E1, E3, E7, E8, E9, E10, E11) e orientações e 

treinamentos (E1, E2, E4, E6). A segunda categoria 01 entrevistado mencionou a falta de contribuição 

da empresa (E5).  

... a firma fornece curso pra gente, a gente tem curso de arrumação de carga, curso de 
carregamento, de gerenciamento, então sempre quando a empresa pode ela tá, fornece esse 
tipo de curso pra gente (E11). 

 

Apesar das ações dos indivíduos e das contribuições da empresa, 07 colaboradores relataram existir 

dificuldades no processo de gestão para a formação de competências profissionais. Entre as 

dificuldades destacam-se: falta de tempo (E1, E2), autonomia (E3, E5), constante mudanças (E8), falta 

de equipe qualificada (E11) e falta de formação (E9).  

O ambiente da empresa é sempre é... ele sempre se modifica, nunca é a mesma coisa, 
principalmente na Logística, então sempre tem mudança, todo dia é um dia diferente (E8).  

 

Apesar das dificuldades enfrentadas, existe participação tanto do individuo como da organização no 

processo de gestão de competências conforme sugerido por Dadoy (2004). 
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Dos profissionais pesquisados 05 profissionais não possuem curso superior. Os demais, 06 

profissionais, afirmam que o curso de graduação auxiliou na formação, como pode ser apreciado na 

TAB 4. 

Tabela 4. Gestão de competências. Atividades desenvolvidas pelas instituições de ensino. 

Respostas Componentes Entrevistados  Total  

Associar teoria e prática F, CG, C E2, E3, E8 03 

Diferencial para o mercado F, C E2, E6 02 

Eficiência  F E3, E10 02 

Gestão  E, P E8 01 

Visão de empresa CG E1 01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação a associar a teoria com a prática, o Mec (1999) estabelece que a partir do conhecimento o 

indivíduo tem sua mobilização (LE BOTERF, 2003; PAIVA, 2007) que é possível saber fazer e 

consequemente saber ser competente. Já em relação ao diferencial para o mercado, eficiência, gestão 

e visão de empresa referem-se ao componente funcional (PAIVA, 2007) e ao processo de ação, na 

realização das atividades organizacionais (RUAS, 2001; WITTORSKI, 2004). Assim, o curso de graduação 

foi avaliado de forma positiva pelos profissionais. Os relatos a seguir ilustram a análise: 

Muito excelente. Porque justamente passa um diferencial que a gente encontra no mercado...  
consegue colocar teoria e prática no dia a dia a gente consegue ver um diferencial e isso torna-
se resultado pra empresa (E2). 

Contribui. Contribui sim. É lógico que a prática é o que mais influencia, o curso é, imagino que 
seja 40%, e a prática, o mercado te ensina 60% (E8).  

 

A participação dos profissionais nas instituições coletivas é pequena e a contribuição dessas 

instituições na gestão de competências profissionais é percebida como incipiente.  

No conselho profissional apenas 01 é associado. Esse menciona a contribuição do conselho na oferta 

de curso de capacitação e atualização.  

Em relação ao sindicato 02 participam e mencionam seus benefícios, outros 02 participam do sindicato 

Patronal e 07 mencionam não participar, pois não acreditam na sua contribuição, conforme pode ser 

observado no relato a seguir: 

Eu, sinceramente... eu já entrei e... eu não sei nada de sindicato, sinceramente, não entendo, 
não uso o sindicato pra nada E7.   
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Quanto associação profissional 02 disseram participarem, mas não mencionaram como é a 

participação e a atuação da associação.  

Em relação à participação do Estado não foi mencionado nenhuma contribuição além das legislações 

e regulamentações. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No processo de formação de competências profissionais, as componentes com maior relevância 

foram: funcional, comportamental e cognitiva. Desta forma, o indivíduo detém o conhecimento, no 

qual com um comportamento de ação realiza uma atividade. Assim, o processo de mobilização da ação 

do indivíduo na organização é o desenvolvimento do “saber fazer” o que possibilita a formação das 

competências profissionais. 

A gestão de competências pelo indivíduo está voltada para ações na empresa, no qual cada indivíduo 

relata sua particularidade no processo de gestão de competências. O pode-se concluir, que o processo 

de gestão de competências é percebido e realizado pelo profissional de forma indivíduo ou coletiva e 

com processos diferentes. 

A gestão de competências pela organização é voltada para orientações, treinamentos, estrutura para 

realização das atividades e investimento em tecnologias. 

A percepção da gestão de competências pelas instituições coletivas é incipiente, e participação nessas 

instituições é pequena, sendo que 01 participa do conselho profissional, 02 participam do sindicato e 

02 participam da associação profissional. 

A gestão de competências pelo estado é exercida apenas pelas legislações na orientação da profissão. 

Apesar dos diferentes atores exercerem sua gestão, as seguintes dificuldades são destacadas no 

processo de formação e gestão de competências: falta de tempo, falta autonomia, constantes 

mudanças e falta de equipe qualificada. 

Das limitações, pode-se citar a opção pelo estudo de caso, o qual promoveu profundidade, mas não 

permite generalizações, o número de entrevistados, no entanto, não prejudicou as conclusões devido 

ao método utilizado - o critério de saturação.  Frente aos achados e dessas limitações, sugere-se 

ampliar a pesquisa para outras empresas com características semelhantes e distintas, de forma a 

entender suas considerações, identificando aspectos que possam contribuir para a formação e 

desenvolvimento de competências profissionais dos colaboradores da logística e compreensão das 

ações que possam diminuir as dificuldades enfrentadas por esse profissional para se tornar 

competente. 
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Capítulo 27 
 
 
 
QUALIDADE EM SERVIÇOS OFERECIDOS EM 
CLÍNICA MÉDICA: UM ESTUDO DE CASO 
 

  

Jessica de Sousa Moreira (Estácio/Universidade Estadual do Maranhão) 
Rossane Cardoso Carvalho (Universidade Estadual do Maranhão/ Universidade de Brasília) 

 

Resumo: Este artigo objetivou conhecer as dimensões que compõem a qualidade na prestação de 

serviços em uma clínica de saúde localizada em São Luís, Maranhão e propor ações para 

melhoria/garantia da qualidade na organização estudada. Para tanto, buscou-se inicialmente 

caracterizar, com base na literatura, as dimensões da qualidade em serviços. Adicionalmente, pesquisa 

de campo foi consubstanciada por observações in loco e aplicação de questionários semiabertos, estes 

últimos preenchidos voluntariamente por clientes, funcionários e gestores da clínica estudada. 

Utilizou-se ainda pesquisa documental para o acesso a dados e informações que, eventualmente, 

ajudassem a compreender e analisar os fenômenos em estudo. Entre algumas conclusões possíveis, 

observou-se que, como não há a produção de um bem, um resultado físico palpável, o cliente tende a 

desviar muito de sua percepção sobre a qualidade do serviço para o contato com o prestador e para 

o ambiente onde o serviço é prestado. Logo, observou-se que dimensões tangíveis e intangíveis na 

prestação de serviços determinam a qualidade destes, fazendo com que, melhorar e manter a 

qualidade dos serviços seja um desafio que envolve investimentos em mão de obra, nos espaços físicos 

e em tecnologias disponibilizadas. Palavras-chave: qualidade, qualidade no atendimento e serviços de 

saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

Organizações prestadoras de serviço em todo o mundo apresentam falhas que podem culminar na 

insatisfação de seus clientes. Na produção de serviços, o atendimento dispensado ao cliente é 

essencial e confunde-se, ou mesmo representa a própria qualidade deste produto. Além disso, o 

contato pessoal entre o prestador do serviço e o cliente é parte fundamental do processo, embora 

não seja mandatório que tal contato aconteça. Atualmente, as formas pelas quais este contato 

acontece são diversificadas e incluem a utilização da rede mundial de computadores. Entretanto, o 

contato pessoal ainda é necessário em muitos tipos de serviços. 

A busca pela qualidade vem sendo, cada vez mais, priorizada em diversas organizações no Brasil e no 

mundo, a partir do entendimento de que, atuar neste quesito, pode trazer diferencial competitivo. 

Entretanto, em organizações de saúde, ao longo dos anos, a preocupação com esse tema tornou-se 

maior. Como os clientes estão cada vez mais exigentes e conhecedores de seus direitos, a qualidade 

torna-se um diferencial por proporcionar redução de custos, aumento dos lucros e satisfação das 

necessidades dos clientes.  

Diante disto, buscou-se com esta pesquisa conhecer as dimensões que caracterizam a qualidade na 

prestação de serviços em clínica de saúde localizada em São Luís, Maranhão, e propor ações para 

garantia da qualidade na organização estudada. 

2. METODOLOGIA 

Uma pesquisa pode ser classificada sob diversos aspectos, como por exemplo, quanto aos fins a que 

se propõe e quanto aos meios que utiliza para atingir os fins a que se propõe. Quanto aos fins, uma 

pesquisa pode ser, entre outros tipos, descritiva, característica deste trabalho. Já quanto aos meios, e 

entre outros tipos, esta pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica, documental e de campo 

(VERGARA, 1998). 

Assim, a pesquisa bibliográfica empreendida foi fundamental para estabelecer uma estratégia de 

entrada em campo, bem como para definir as dimensões da qualidade dos serviços prestados pela 

clínica médica estudada. A pesquisa de campo, por sua vez, foi encaminhada com a utilização de 

observações in loco e aplicação de questionários semi-abertos. Os questionários foram preenchidos 

voluntariamente por clientes, por funcionários e gestores da clínica. A pesquisa documental serviu 

para o acesso a dados e informações que, eventualmente, ajudassem a compreender e analisar os 

fenômenos em estudo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 QUALIDADE EM SERVIÇOS  

Seja na produção de bens, seja na produção de serviços, tem havido uma grande preocupação com a 

qualidade do que é produzido pelas organizações, buscando equilíbrio entre o que esperam os clientes 

e o que ofertam as empresas. Com relação à produção de bens, alguns itens que compõem as 

dimensões de sua qualidade foram massivamente estudados e definidos com bastante clareza nas 

últimas décadas. Na esteira destas definições e estudos, veio a preocupação em definir mais 

claramente o que compõem a qualidade na produção de serviços. 

De acordo com Kotler & Bloom (1984) e Kotler (1988), serviço é qualquer atividade ou benefício que 

uma parte possa oferecer a outra; possui natureza essencialmente intangível e não resulta em 

propriedade das coisas. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico. Enquanto isto, 

Gianesi e Corrêa (1996), por sua vez, classificam os serviços como intangíveis e, portanto, acreditam 

tratar-se de experiências que o cliente vivencia.  Assim, pode-se dizer que o cliente sempre faz parte 

do processo de prestação de um serviço e, em muitos casos, sua interferência e participação são 

fundamentais para que o serviço exista. O mesmo não ocorre com os bens, que são produzidos 

independentes do cliente, o qual, a priori, sequer é conhecido. 

Com relação à qualidade, Hutchins (1993) entende que esta não diz respeito a um produto apenas ou 

a um serviço específico, mas sim a tudo o que uma organização faz, poderia ou deveria fazer para 

determinar a opinião não só dos seus clientes imediatos ou usuários finais, mas a sua reputação na 

comunidade, e todos os seus aspectos. 

Em suma, pode-se dizer que nenhuma definição de qualidade é realmente precisa e definitiva, mas 

uma dessas definições obteve larga aceitação e é creditada por Juran, ou seja, qualidade é adequação 

ao uso. Nesse sentido, está aliada às expectativas dos usuários dos bens ou serviços. 

A variabilidade quanto à definição de serviços torna difícil definir qualidade em serviços. Assim, optou-

se por considera-la a partir da divisão em conjuntos de determinantes, para uma melhor 

compreensão. 

Com base em alguns autores (PARASURMAN et all, 1988; JHONSTON, 1995; GHOBADIAN et all, 1994; 

GIANESE e CORRÊA, 1994), pode-se então definir um conjunto de determinantes para a qualidade em 

serviços, que pode-se também denominar de dimensões da qualidade, a saber: 
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 confiabilidade: prestar o serviço conforme prometido, com precisão, consistência e segurança. 

 rapidez: velocidade de atendimento e prontidão para atender o cliente. 

 tangíveis: referem-se a quaisquer evidências físicas do serviço, como instalações físicas, 

aparência dos funcionários e equipamento utilizados no processo. 

 empatia: cordialidade, cuidado e atenção individual fornecida ao cliente. 

 flexibilidade: capacidade de mudar e adaptar o serviço para se ajustar às necessidades dos 

clientes. 

 acesso: facilidade de entrar em contato ou acessar fisicamente o serviço. 

 disponibilidade: facilidade em encontrar disponíveis pessoal para atendimento, bens 

facilitadores e instalações. 

3.2 DIMENSÕES DA QUALIDADE EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

Em estabelecimentos de saúde os serviços são prestados com forte introdução do contato humano e, 

por essa razão, são conduzidos com igual influência das emoções individuais, tanto de clientes como 

de funcionários. Em decorrência disso, a preocupação com a qualidade no atendimento aumentou 

consideravelmente ao longo do tempo. A qualidade no atendimento em consultórios e clínicas vai 

além de uma boa estrutura física ou de bons profissionais, os pacientes precisam de cuidados 

especiais, de serem bem acolhidos para compor sua percepção de qualidade com o serviço prestado 

em tais ambientes. 

De acordo com Donabedian (1992), o melhor cuidado é o que maximiza o bem-estar do paciente, 

levando em conta o balanço dos ganhos e perdas esperados que acompanhem o processo do cuidado 

em todas as etapas. Então é imprescindível especificar que tipos de componentes se deve conhecer 

para, então, poder avaliar como está a qualidade dos serviços nos centros de saúde. Quanto à 

ambiência física, por exemplo, alguns fatores são importantes, tais como temperatura ambiente 

adequada, boa iluminação, cores, mobiliários adequados e espaçamentos entre estes, entre outros 

aspectos.  

Para Hunt (1977), a satisfação não é o grau de agradabilidade da experiência, mas a avaliação de como 

esta experiência foi agradável segundo o que deveria ser ou se esperava que fosse. Nos serviços de 

saúde existe uma maior exigência quanto a satisfação do cliente, o que leva a certa dificuldade no seu 

gerenciamento.  
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A chave para assegurar boa qualidade de serviço em estabelecimento de saúde é obtida quando as 

percepções dos clientes excedem suas expectativas. Porém, não é suficiente compreender a 

importância de fornecer serviços com excelente qualidade, é preciso que haja um processo contínuo 

de monitoração das percepções dos clientes sobre a qualidade do serviço prestado, identificação das 

causas das discrepâncias encontradas e adoção de mecanismos adequados para a melhoria. Portanto, 

o ideal é tornar o cliente (paciente) o mais próximo possível, já que ele é o principal avaliador. O melhor 

é que ele pode não só avaliar, mas, sobretudo, sugerir melhorias.  

Por essa razão, Slack et al. (1996) afirma ser importante que o profissional prestador de serviço 

objetive conhecer as expectativas de seus clientes para, então, buscar melhorias de desempenho que 

favoreçam uma percepção positiva. As melhores ideias para aprimorar os serviços vêm dos clientes, 

pois estes podem julgar a qualidade percebida dos serviços de saúde e também sugerir ideias úteis de 

melhoria. 

4. PESQUISA DE CAMPO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA CLÍNICA 

A pesquisa de campo foi realizada em uma clínica médica especializada em cardiologia, situada em 

São Luís desde maio de 2005 e, nas atuais instalações funciona desde junho de 2007. Nela trabalham 

dezesseis médicos e vinte e um funcionários. Os serviços oferecidos incluem consultas (cardiologia, 

angiologia, nutrição e psicologia), e exames (cardiológicos e angiológicos). Em geral, são utilizados o 

telefone e mensagens em celular para a comunicação com os clientes. Para dar uma noção do espaço 

físico da recepção e sala de espera, a seguir tem-se uma ilustração deste espaço físico (Figura 1). 

Os serviços avaliados foram: atendimento por telefone e pessoalmente; recursos oferecidos pela 

clínica para os clientes; instalações em geral, e; área da recepção e de espera. A opinião dos clientes 

foi avaliada por meio de um questionário (Apêndice 1), que além de perguntas objetivas possuía um 

espaço para que os clientes pudessem dar sugestões de melhorias, dentre as sugestões algumas 

destacadas foram: aumentar o tamanho da recepção, divisão de salas, aumentar o estacionamento, 

etc.  
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Figura 1 - Salas de espera e recepção da clínica estudada. 

 

Fonte: elaborada pela autora 

A partir da pesquisa bibliográfica realizada tornou-se possível a identificação de duas dimensões 

principais da qualidade aplicadas a clínicas médicas: dimensão de elementos tangíveis e de dimensão 

de elementos intangíveis. A partir da perspectiva dos clientes, a dimensão “elementos tangíveis” é 

representada pela ambiência física e, a dimensão “elementos intangíveis”, pelo atendimento pessoal. 

4.2 O PONTO DE VISTA DOS CLIENTES 

4.2.1 DIMENSÃO ELEMENTOS TANGÍVEIS: AMBIÊNCIA FÍSICA 

Nesta dimensão situam-se os elementos que se referem a quaisquer evidências físicas do serviço, tais 

como: instalações físicas, equipamentos utilizados no processo, tamanhos de espaços, ruídos, 

facilidades à disposição dos clientes, conforto ambiental, limpeza e higiene, entre outros aspectos 

como será visto a seguir.  

Os dados encontrados para cada item referente à dimensão ambiência física constam no quadro 1 

seguinte. O número total de respondentes foi de 20 clientes. 
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Quadro 1 – Dados percentuais obtidos para a dimensão Ambiência Física 

 

Fonte: produção da própria autora 

A partir dos dados obtidos, sumarizados no quadro 1, optou-se por adotar como critério que os itens 

que, somados os percentuais obtidos nas classificações regular e ruim, totalizassem valores iguais ou 

superiores a 50%, seriam considerados prioritários para propostas de melhorias. Neste caso, para a 

“ambiência física”, foram considerados prioritários para medidas de curto prazo os itens “espaço 

físico” e “nível de ruído”, conforme mostra o quadro 2. 

Quadro 2 – itens priorizados em Ambiência Física 

 

Fonte: produção da própria autora 

4.2.2 PROPOSTA DE MELHORIA DA DIMENSÃO “AMBIÊNCIA FÍSICA” 

O espaço físico como item a ser melhorado advém das observações dos próprios clientes, que o 

consideraram pequeno e sem divisão de serviços oferecidos. Sendo assim, para este elemento, 

propõe-se: 

a) Descentralização de tarefas realizadas na recepção principal 

Existe uma variedade de serviços prestados na recepção principal da clínica estudada. Entre eles estão 

marcação de consultas, marcação de exames, entrega de resultados de exames, pagamentos, 

informações, etc. Como estes serviços são todos realizados nesta recepção, isto gera demora no 

atendimento e, consequentemente, insatisfação dos clientes. Uma das possibilidades para amenizar 

Item Excelente Bom Regular Ruim Não responderam
Espaço físico 10% 35% 30% 25%
Conforto do mobiliário 20% 65% 15%
Climatização 50% 45%
Cores das paredes 40% 55% 5%
Nível de ruído 5% 35% 40% 10% 10%
Localização 40% 30% 20% 10%
Acessibilidade para deficientes 15% 45% 20% 10% 10%
Limpeza e higiene 55% 40% 5%
Serviços extras 15% 40% 25% 15% 10%

Item Regular Ruim Total
Espaço físico 30% 25% 55%
Nível de ruído 40% 10% 50%

MEDIDAS PRIORITÁRIAS
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o problema é instalar um guichê na primeira recepção, logo na entrada, o qual pode ser usado para 

realizar uma triagem primária.  

Além do guichê, um ramal telefônico interno disponibilizado apenas para marcação de consultas, 

nesta primeira recepção, já amenizaria o inconveniente de ocupar uma atendente para realizar este 

serviço, uma vez que a maior parte das consultas é realizada por telefone. A clínica, inclusive, dispõe 

de uma central específica para este serviço. Desta forma no balcão da recepção, permaneceriam 

apenas pagamentos, entrega de resultados, etc.  

b) Fixação de cartazes para alerta de silêncio 

Por meio da aplicação dos questionários, constatou-se que os clientes têm a percepção de nível 

elevado do ruído local. Por isso a utilização de cartazes alertando para a necessidade de silêncio torna-

se uma forma de chamar atenção para a natureza do ambiente em que se está e que a melhor 

comunicação e rapidez no atendimento dependem de baixos níveis de ruídos. Sugestões meramente 

ilustrativas para estes cartazes são mostradas na figura 2. 

Figura 2 – Exemplos ilustrativos de cartazes. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página do blogger grupo sublimação 

4.2.3 DIMENSÃO DE ELEMENTOS INTANGÍVEIS: ATENDIMENTO PESSOAL 

Na prestação de serviços, os itens intangíveis referem-se às dimensões que se relacionam às 

necessidades dos clientes, tais como: confiabilidade, rapidez, flexibilidade, disponibilidade entre 

outros. Sabe-se que a avaliação dos fatores intangíveis feita pelo cliente pode ser influenciada por 

fatores subjetivos, como seu estado emocional, por exemplo, o qual por sua vez, é determinado por 

diversos fatores.  
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Os dados encontrados para cada item referente à dimensão atendimento pessoal constam no quadro 

3. 

Quadro 3 – dados percentuais obtidos para a dimensão “atendimento pessoal” 

 

Fonte: produção da própria autora 

Para o item “atendimento pessoal”, foram considerados prioritários para medidas de curto prazo os 

itens “atendimento pessoalmente” e “tempo de espera por atendimento”, conforme mostra o quadro 

4.  

Quadro 4 – itens priorizados em “atendimento pessoal” 

 

Fonte: produção da própria autora 

4.2.4 PROPOSTA DE MELHORIA DA DIMENSÃO ATENDIMENTO PESSOAL  

a) Palestras para os funcionários 

Manter funcionários sempre bem dispostos e comprometidos com seu trabalho não é uma tarefa fácil. 

Porém, é de fundamental importância, pois em clínicas médicas os clientes já se encontram muitas 

vezes abalados emocionalmente, ou por doenças ou pela suspeita de sua ocorrência. Neste sentido, 

propõe-se a promoção regular, rotineira, de cursos e/ou palestras motivacionais e de atendimento ao 

cliente. Assim, pode ser possível estimular os funcionários a trabalhar mais dispostos e conscientes do 

caráter delicado envolvido em seu trabalho. Isto contribui ainda para conscientizá-los de seus papeis 

dentro da clínica e de como a opinião dos clientes a respeito dos serviços prestados é influenciada 

pelo tratamento que estes recebem. 

b) Mural do humor 

ITEM Excelente Bom Regular Ruim Não responderam
Forma de marcação de consultas 10% 30% 30% 5% 25%
Atendimento por telefone 25% 50% 25%
Atendimento pessoalmente 10% 40% 15% 35%
Limpeza e higiene 55% 40% 5%
Flexibilidade de horários 55% 20% 25%
Tempo de espera por atendimento 5% 10% 40% 40% 5%

ITEM Regular Ruim
Atendimento pessoalmente 15% 35%
Tempo de espera por atendimento 40% 40%

MEDIDAS PRIORITÁRIAS



 

 

                                                                                                   434 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

Muitas vezes o tratamento dado ao cliente é influenciado pelo estado emocional dos próprios 

funcionários. Nesse caso, o atendimento ao público torna-se um fator de relevância, pois 

independente de qualquer coisa, os clientes desejam ser bem atendidos e, para isso, deve-se tornar 

cada vez mais favorável o ambiente de trabalho dos funcionários. Assim a proposta é a criação de um 

mural do humor. 

Basicamente, a proposta é disponibilizar aos funcionários um mural com o nome e/ou o rosto de cada 

funcionário. Logo abaixo do nome estaria um espaço reservado para que eles possam classificar como 

se encontram em cada dia (triste, mal disposto, alegre, etc.). Estas categorias de humor devem ser 

preestabelecidas e devem ser dispostas em cartões específicos, que podem ter apenas cores 

codificadas e conhecidas pelos funcionários e gestores. A ideia central do mural do humor é 

reconhecer aqueles funcionários em melhores condições às classificações preestabelecidas e fazer 

com que estes deem suporte àqueles colegas em situações desfavoráveis, sobretudo àqueles que 

tenham contato direto com os clientes.  

Deve-se deixar claro que, se um determinado funcionário sempre colocar no mural que não está 

disposto, está triste, desanimado ou algo semelhante, a gerência da clínica deve verificar o motivo de 

tal comportamento, pois tanto pode ser de caráter pessoal como de insatisfação com seu trabalho. 

c) Painel de senhas e descentralização dos serviços 

A clínica estudada já faz uso de marcação de consultas por agendamento. Entretanto, como 

apresentado anteriormente, existe uma demora no atendimento. Em parte, esta demora se dá por 

imprevistos com relação ao profissional médico. Além disso, algumas operações realizadas na 

recepção da clínica podem demorar em função da organização. Então, acredita-se que o uso de um 

painel de senhas, ajudaria nessa organização, pois agilizaria o serviço das recepcionistas, que não mais 

precisariam localizar pessoalmente os pacientes que aguardam por atendimento, inclusive com a 

necessidade de fazer chamadas nominais em voz alta. A descentralização de tarefas, já citados no item 

6.2.2 anterior, relativo a ambiência física, também tem potencial para reduzir o tempo de espera. 

4.3 O PONTO DE VISTA DOS FUNCIONÁRIOS 

Entender a qualidade na prestação de serviços requer conhecer a percepção dos clientes a este 

respeito. Deve-se também conhecer fatores internos que podem afetar a prestação dos serviços e, 

neste particular, as pessoas diretamente envolvidas neste trabalho devem ser pesquisadas. Assim, 
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aplicou-se questionário com os funcionários que tem relação direta ou por telefone com os clientes 

da clínica (Apêndices B e C).   

As recepcionistas são as que têm contato direto com os clientes. Por meio das respostas que deram 

ao questionário, constatou-se que o nível de ruído também as incomoda. Outro item observado e que 

merece destaque relaciona-se a certa insegurança que têm quanto a estabilidade no emprego. O 

quadro 5 mostra o panorama geral das respostas dadas pelos funcionários. 

Quadro 5 – dados percentuais obtidos aspectos tangíveis e intangíveis 

 

Fonte: produção da própria autora 

Para os funcionários internos (Apêndice C), que possuem contato exclusivamente por telefone com os 

clientes, observou-se um situação mais conveniente. Por volta de 33% dos entrevistados fizeram 

menção ao nível de ruído “regular” (Quadro 6).  

Quadro 6 - dados percentuais aspectos tangíveis e intangíveis 

 

Fonte: produção da própria autora 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

Depois das investigações teóricas e de campo, pôde-se observar alguns resultados interessantes. O 

primeiro deles é que aspectos físicos da clínica, como conforto do mobiliário e climatização 

(temperatura) foram considerados essencialmente entre “excelente” e “bom”. Isto mostra que estes 

ITENS Excelente Bom Regular Ruim Não responderam
Climatização 50% 50%
Conforto do mobiliário 100%
Nível de ruído 100%
Estabilidade 50% 50%
Relação com clientes 25% 75%

RECEPCIONISTAS

ITENS Excelente Bom Regular Ruim Não responderam
Climatização 33,30% 66,70%
Conforto do mobiliário 100%
Nível de ruído 33,30% 33,30% 33,40%
Estabilidade 100%
Relação com clientes 100%

FUNCIONÁRIOS INTERNOS
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aspectos foram bem planejados e que estão de acordo com o que se espera deles: conforto e higiene 

adequados. 

Um fato que chamou a atenção foi que a percepção dos funcionários (que têm contato direto com 

clientes) e dos clientes a respeito do serviço que prestam e do serviço que recebem, respectivamente, 

diverge. Por exemplo, estes funcionários acreditam que o contato é essencialmente “bom” (75% dos 

respondentes). Já para apenas 40% dos clientes que responderam aos questionários, este contato 

direto é considerado “bom”. Enquanto 25% dos funcionários acreditam que este contato é 

“excelente”, apenas 10% dos cliente o consideraram assim. E ainda, 50% dos clientes o classificaram 

como regular (15%) e ruim (35%). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a pesquisa de campo, confirmou-se o que a teoria já preconiza. Ou seja, o atendimento pessoal, 

o contato direto entre cliente e fornecedor, é um fator preponderante no delineamento da percepção 

que os clientes têm sobre o serviço. Como não há a produção de um bem, um resultado físico palpável, 

o cliente tende a desviar muito de sua percepção sobre a qualidade do serviço para o contato com o 

prestador. 

Deve-se enfatizar que os determinantes da qualidade no atendimento estão sujeitos a pressões 

advindas da própria condição humana, que por sua vez, são essencialmente variáveis. Logo, tanto para 

funcionários, quanto para clientes, haverá sempre um ou outro fator desta condição que poderá 

desencadear maior ou menor satisfação com o atendimento que prestam ou que recebem. 

Estar preparado para melhorar e manter a qualidade dos serviços é um desafio que envolve 

investimentos na mão de obra, nos espaços físicos e no aparelhamento tecnológico. Logo, observa-se 

que o grande desafio que se coloca para gestores de empresas que prestam serviços é atuar 

preventivamente nos fatores que podem desencadear problemas na relação com os clientes. Estes 

fatores estão presentes em dimensões tangíveis e intangíveis relativas à prestação e serviços. 
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PÊNDICE A - Questionário – Clientes 

Caro cliente, 

Convidamos você a participar de uma rápida pesquisa de satisfação com os serviços prestados pela 

clínica. Os resultados da pesquisa serão utilizados para avaliar possibilidades de melhoria em nossos 

serviços. 

Não é necessário se identificar. 

Agradecemos por sua participação! 

 

 
 

SUGESTÕES DE MELHORIAS: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________ 

  

Excelente Bom Regular Ruim
1.    O tamanho do espaço físico da recepção é:
2.    O conforto do mobiliário da clínica é:
3.    A climatização dos espaços da clínica é:
4.    As cores das paredes utilizadas nos espaços da clínica são:
5.    O nível de ruído na clínica é:
6.    A localização da clínica é:
7.    A acessibilidade de deficientes à clínica é:
8.    A forma de marcação de consultas é:
9.    O atendimento por telefone é:
10.  Pessoalmente, o atendimento prestado pelos funcionários é:
11.  A limpeza e a higiene geral da clínica são:
12.  A flexibilidade de horários para atendimento é:
13.  O tempo de espera pelo atendimento médico é:
14.  Serviços extras são (água, café, televisão, revistas, etc)

ITEM CLASSIFICAÇÃO
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APÊNDICE B - Questionário – funcionários da recepção 

1. As condições de climatização em seu ambiente de trabalho são: 

( ) Excelentes  ( ) Boas  (  ) Regulares  (  ) Ruins 

2. As condições de conforto do mobiliário que você utiliza são: 

( ) Excelentes  ( ) Boas  (  ) Regulares  (  ) Ruins 

3. Como você as cores utilizadas nas paredes de seu espaço de trabalho? 

( ) Relaxantes  ( ) Estimulantes (  ) Incomodativas (  ) Indiferente 

4. Como você considera o nível de ruído em seu ambiente de trabalho? 

( ) Excelente  ( ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim 

5. Quanto à satisfação do trabalho que você realiza, você está: 

( ) Satisfeito ( ) Parcialmente satisfeito ( ) Insatisfeito. 

6. Como você avalia a segurança em relação à estabilidade no emprego? 

( ) Excelente  ( ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 

7. Você se sente valorizado pela empresa? 

(  ) Totalmente valorizado ( ) Parcialmente valorizado (  ) Não valorizado 

8. Quanto à relação entre você e os clientes, você considera: 

( ) Excelente  ( ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 

9. Você opina com relação a melhorias nas funções que você realiza? 

( ) Sim, sempre ( ) Razoavelmente (  ) Não, nunca 

SUGESTÕES DE MELHORIAS: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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APÊNDICE C - Questionário – funcionários internos 

1. As condições de climatização em seu ambiente de trabalho são: 

( ) Excelentes  ( ) Boas  (  ) Regulares  (  ) Ruins 

2. As condições de conforto do mobiliário que você utiliza são: 

( ) Excelentes  ( ) Boas  (  ) Regulares  (  ) Ruins 

3. Como você as cores utilizadas nas paredes de seu espaço de trabalho? 

( ) Relaxantes  ( ) Estimulantes (  ) Incomodativas (  ) Indiferente 

4. Como você considera o nível de ruído em seu ambiente de trabalho? 

( ) Excelente  ( ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim 

5. Quanto à satisfação do trabalho que você realiza, você está: 

( ) Satisfeito ( ) Parcialmente satisfeito ( ) Insatisfeito. 

6. Como você avalia a segurança em relação à estabilidade no emprego? 

( ) Excelente  ( ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 

7. Você se sente valorizado pela empresa? 

(  ) Totalmente ( ) Parcialmente (  ) Não 

8. Quanto à relação entre você e os seus colegas de trabalho, você considera: 

( ) Excelente  ( ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 

9. Quanto à relação entre você e os clientes, você considera: 

( ) Excelente  ( ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 

10. Você opina com relação a melhorias nas funções que você realiza? 

( ) Sim, sempre ( ) Razoavelmente (  ) Não, nunca 

SUGESTÕES DE MELHORIAS: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Roteiro para observação in loco e para entrevista com gestor da clínica. 

 Há quanto tempo a clínica está no mercado? 

 Há quanto tempo a clínica funciona nas atuais instalações? 

 Qual a quantidade de funcionários e em que funções atuam na clínica? 

 Quantidade de salas (e o que é feito em cada uma delas)? 

 Horário de funcionamento (interno e aberto ao público)? 

 Quais os serviços oferecidos pela clínica? 

 Quais canais a clínica utiliza para se comunicar com seus clientes (telefone, e-mail, mensagens 

em celulares)? 

 Já foi feito algum estudo para averiguar a satisfação dos clientes da clínica? 

Os clientes reportam satisfações e/ou insatisfações com os servições da clinica? Como? 
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Capítulo 28 
 
 
 
EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: A 
COMPATIBILIDADE DE TRÊS MODELOS DE GESTÃO 
 

  

Andressa Maria Giaretton  
Fabio Redin do Nascimento  
Jaqueline Paula Romanowski 
Monica Sbardelotto 
Nicole Rosset 

 

Resumo: A Estrutura Comum de Avaliação (Commom Assessment Framework ou CAF), usada no setor 

da educação em países europeus e o instrumento de avaliação da Fundação Nacional da Qualidade 

(FNQ) denominado Modelo de Excelência da Gestão (MEG) utilizada em organizações públicas e 

privadas do Brasil são modelos de avaliação de desempenho organizacional, especialmente 

desenvolvidos para ajudar as organizações aplicarem as técnicas da Gestão da Qualidade Total (TQM) 

a fim de melhorar os seus níveis de desempenho e da sua gestão. Contudo, o estudo situa-se no quadro 

geral da avaliação da gestão da qualidade das Instituições de Educação Superior Privada (IESP) no Brasil 

tendo como base o componente de avaliação externa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). Teve como motivação a percepção empírica acerca das dificuldades que, de modo 

geral, as IES enfrentam na adoção de um sistema de gestão da qualidade e na implementação de um 

sistema avaliativo com características gerenciais e de melhoria continua. O presente estudo visa 

propor a integração do Modelo de Excelência da Gestão da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ 

com a Estrutura Comum de Avaliação - CAF, fazendo uma conversão Brasil / Europa. Com a utilização 

do método de pesquisa qualitativa direcionada como estratégia de pesquisa, buscando a 

compatibilização dos dois modelos e seus critérios processos com os indicadores do Sistema Nacional 
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de Avaliação da Educação Superior - SINAES, gerando uma cartilha de orientação denominada SIMECA. 

O presente estudo também servirá como apoio aos gestores educacionais que buscam a garantia da 

qualidade além do suporte para que as IES rumem em direção da excelência, cumprindo o objetivo 

principal deste. Para futuras pesquisas, recomenda-se aprofundar, por meio de estudo de casos, a 

aplicação do estudo demonstrado.  

 

Palavras-chave: Gestão da qualidade total (TQM). Estrutura Comum de Avaliação (CAF). Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ). Sistema nacional de avaliação da educação superior (SINAES). Garantia 

da Qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

O caminho de uma Instituição de Ensino Superior (IES) em direção à excelência passa pela avaliação 

de seus cursos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), trata-se de um 

desafio, que as IES só conseguem responder com constância de propósitos e mobilização de todas as 

suas competências, quer se tratem das lideranças, da padronização dos seus processos e da melhoria 

contínua da sua gestão. Muitos cursos de graduação, no Brasil, não têm definidos claramente “o quê” 

nem “como” fazer para atender as dimensões avaliativas que são medidas pelo SINAES, e por essa 

razão, não conseguem estabelecer objetivos claros, não têm um plano que lhes permita alcançar a 

excelência e, principalmente condições e parâmetro para garantir a qualidade, a gestão da qualidade 

no ensino superior e a necessidade de comprová-la, tal como é considerada atualmente, está 

associada ao seu crescimento. A expansão do ensino superior foi acompanhada de uma grande 

diversificação que tornou os sistemas muito heterogêneos, ao contrário do que acontecia 

anteriormente, quando as universidades eram praticamente o único modelo institucional e os cursos 

e áreas de estudo e investigação existiam também em menor número. Segundo a European University 

Association (SURSOCK; SMIDT, 2010), nos últimos 10 anos a garantia da qualidade foi ocupando um 

lugar cada vez mais relevante na agenda do ensino superior, dominando as principais políticas do 

setor, a par da investigação, da autonomia e do financiamento.  

Não existe, porém, um padrão único, absoluto e generalizável de “qualidade e excelência” no e do 

ensino superior. As instituições têm e devem ter concepções diferentes, adequadas às respectivas 

visões e cenários de desenvolvimento desejáveis, respeitando, naturalmente, parâmetros 

fundamentais já institucionalizados, segundo o glossário de termos básicos e definições da UNESCO, 

revisto em 2007, o conhecimento e compromisso com a qualidade do ensino superior, associados a 

uma cultura sólida de evidencias e à gestão eficiente dessa qualidade, são os elementos de uma cultura 

de qualidade, a qual vai evoluindo de acordo com os novos paradigmas de qualidade no ensino 

superior (CEPES, 2007, p. 77). O presente estudo que analisa o quadro geral da avaliação da qualidade 

em cursos superiores de graduação, e têm como motivação a percepção empírica acerca de 

dificuldades que gestores de cursos de graduação, e consequentemente as IES enfrentam na adoção 

de um sistema de gestão da qualidade e na implementação de um sistema avaliativo com 

características gerenciais, bem como o crescimento da globalização e a procura cada vez maior pelo 

ensino superior, fez com que a gestão da qualidade se tornasse fundamental para a liderança e para 

o aperfeiçoamento contínuo de qualquer organização. 
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2. A IMPORTÂNCIA DE ENGENHEIROS DE PRODUÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE  

A importação pura e simples de modelos bem sucedido de gestão, como a CAF, por exemplo, não 

garante que esses modelos obtenham igual sucesso aqui no Brasil, porém existe um consenso no 

mundo acadêmico e empresarial que novas tecnologias de processo, quando dissociadas de 

tecnologias de gestão adequadas, não são suficientes para o aumento da qualidade. Esse 

entendimento explica, em grande parte, a importância de engenheiros de produção para a melhoria 

da gestão da qualidade e da maior competitividade do país, mas há grande resistência por parte das 

IES na implementação de sistemas de avaliação e gestão da qualidade. O estudo busca uma concepção 

ampliada da garantia da qualidade para a IES privada e seus cursos, propondo, uma reflexão sobre as 

possibilidades de compatibilidade dos critérios e processos de dois modelos avaliativos alinhados aos 

critérios do SINAES, a Estrutura Comum de Avaliação Cammom Assessment Framework (CAF) 

adaptada ao setor da educação e o instrumento da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) através do 

Modelo de Excelência da Gestão (MEG). O novo cenário competitivo no qual o Brasil está se inserindo 

requer cada vez mais, que as IES aprimorem-se em termos da utilização de instrumentos e conceitos 

gerenciais modernos, eficientes, eficazes e, sobretudo adaptados à realidade, no entanto, por que há 

falhas? A vitória de uma organização é desejada por todos e, quando acontece, é uma grande fonte 

de alegria e satisfação. É consensual e amplamente reconhecido que alcançar bons resultados 

constitui-se numa das maiores fontes de motivação humana (MASLOW, 1954). Se isso é verdade, por 

que há falhas? A busca de resposta leva a refletir diretamente sobre o modelo de gestão adotado, que 

está ligado a critérios como liderança, estratégias, clientes, sociedade, pessoas, processos e 

resultados. 

3. MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO E ESTRUTURA COMUM DE AVALIAÇÃO CAMMOM 

ASSESSMENT FRAMEWORK 

As IES públicas brasileiras, (MOREIRA, 2005, apud LEMKE, 2005, p. 17) enumera os seguintes fatores 

restritivos: (a) a natureza do produto; (b) a dificuldade de mensuração do produto; (c) a resistência a 

abordagens empresárias; (d) a natureza individual da atividade acadêmica, dificultando o trabalho em 

equipe; (e) a estrutura de poder compartilhada; (f) a resistência à mudança; (g) a prática de gestão 

centrada no amadorismo e (h) a aversão a riscos e desafios, já no o modelo MEG parece apresentar 

grande convergência, pois é concebido tendo como base os fundamentos da excelência, sendo 

constituído por oito critérios. 1 – Liderança; 2 – Estratégias e Planos; 3 – Clientes; 4 – Sociedade; 5 – 

informações e Conhecimento; 6 – Pessoas; 7 – Processos e 8 – Resultados.  
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Figura 1 – Diagrama do MEG 

 

Fonte: www.fnq.org.br 

Acesso em: 04 Maio. 2015. 

O MEG utiliza o conceito de aprendizado segundo método de PDCA ou também conhecido como ciclo 

de Deming: Plan, Do, Check, Action, a CAF por ter seu método semelhante aos principais modelos de 

gestão da qualidade total (TQM) utiliza-se também da metodologia PDCA para a resolução de 

problemas e melhoria contínua dentro dos seus processos. Por outro lado, o SINAES não utilizada, pelo 

menos explicitamente, o método de PDCA com auxílio para a melhoria continua. Neste ponto, o MEG 

se destaca por ter muito forte em seu modelo o uso do ciclo de Deming na resolução de problemas de 

gestão da organização. O dilema de encontrar líderes capacitados para cargos estratégicos, 

responsáveis pela condução para a implementação de programas de gestão da qualidade, é um dos 

maiores desafios para as IES, a dificuldade de encontrar pessoas com competência gerenciais voltadas 

para o cliente e para o mercado e também com conhecimento acadêmico para ocupar cargos 

estratégicos, passa a ser o desafio para a implementação de programas com o MEG e o CAF, como 

caminho para o nível de excelência no quesito implementam programas de formação e 

desenvolvimento de líderes, para coordenadores e professores que queiram atuar de forma 

estratégica e não operacional, atribuindo-lhes conhecimentos e capacidade de implementar 

programas da qualidade total. 
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 Na mesma perspectiva, dos nove critérios estabelecidos pela CAF, percebe-se que liderança encontra-

se também a frente dos demais critérios do modelo, reforçando que o comportamento dos líderes das 

instituições de ensino é fundamental para criar clareza e unidade nos objetivos, bem como para criar 

um ambiente no qual o organismo e o seus colaboradores possam ser excelentes.  

Figura 2 - Estrutura da CAF 

 

Fonte: http://www.caf.dgaep.gov.pt/media//CAF_2013_atualizada_29%20set. pdf 

Acesso em: 06 Maio. 2015. 

4. QUALIDADE 

Em pleno século XXI ainda encontramos alguns gestores de empresa e de IES que parecem 

desconhecer o que é qualidade, os grandes desafios para as IES que queiram implementar a Qualidade 

Total é transformar seus coordenadores de cursos e de setores ou departamentos em gestores da 

qualidade, capazes de trabalhar com as ferramentas da qualidade, muitos professores gestores, 

dominam teoricamente e até demonstram habilidade de uso de algumas ferramentas, como o ciclo 

PDCA, diagrama de causa e efeito, brainstorming, gráfico de Pareto, entre outros, porém, têm 

dificuldade em gerenciar suas atividades, e suas equipes e o próprio curso, segundo essa filosofia, não 

conseguem associar a técnica à gestão dos negócios, assim, os resultados são poucos significativos, 

não demonstrando o poder da TQC (Total Quality Control), para alcançar os níveis de qualidade, torna-

se necessário uma revolução nos processos administrativos da organização.  

Uma organização deve estar preparada para absorver, de maneira rápida e satisfatória, as mudanças 

sociais, tecnológicas e econômicas do ambiente no qual está inserida, considerando-se que essas 

transformações são cada vez mais intensas e dinâmicas, pois se trata de um cenário globalizado, para 
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Bertolino (2010), qualidade não é mais um diferencial competitivo, mas uma condição para se manter 

no mercado, porém o controle da qualidade, para ser efetivo, necessita de um sistema dinâmico, capaz 

de abranger todos os setores da organização com o objetivo de contribuir para a melhoria e a garantia 

da qualidade dos produtos e serviços. É importante não confundir Produto com qualidade e Qualidade 

Total; Qualidade é um atributo do produto ofertado ao cliente que atende às suas necessidades; 

Qualidade total, identificada pelos seus diversos termos correlatos já apresentados (GQT, TQC, e 

CWQC), é um modo de gestão, uma forma de organização da empresa, para que ela sempre gere 

produtos que atendam aos seus clientes. Se a qualidade é atender ao cliente, adjetivá-la de total 

parece até redundante. Mas essa filosofia de gestão envolve de uma maneira ampla e sistêmica a 

empresa e sua atuação, conforme destaca Moura (2003). 

Segundo Falconi (2009), existem três fatores fundamentais para a obtenção de resultados em 

qualquer iniciativa humana: liderança, conhecimento técnico e método, seja qual for a instituição, e 

estas devem ser sempre cultivadas e o desenvolvimento destas é um trabalho contínuo. Entre os três 

constantes citados acima, a liderança é o que há de mais importante sem ela nada acontece e de nada 

adianta método ou conhecimento científico se não existe liderança para fazer acontecer, como afirma 

a conceituação liderar é bater metas consistentemente, com o time e fazendo certo, quem não bate 

metas não é líder, se ser um líder é conseguir resultados por meio de pessoas, então a pessoa do líder 

deve investir uma parte substancial de seu tempo no desenvolvimento de sua equipe, (WELCH, 2005).  

5. QUALIDADE NAS IES 

O enfoque sistêmico muitas vezes é mais amplo nos engenheiros de produção, por conseguir visualizar 

os processos como um conjunto de operações, podendo ser definida a melhor forma para sua 

organização, para a otimização de recursos físicos, humanos ou financeiros. Uma IES, sendo 

considerada como um sistema deve propiciar output ou saída, que é representada pelos produtos, 

sejam eles tangíveis (manufatura), ou intangíveis (serviço), no entanto, uma série de atividades deve 

ser executada para agregar valor aos imputs ou entradas, na forma de matéria prima ou insumos. No 

caso das IES essas entradas podem ser vistas como o vestibular, a transferência de alunos, entre 

outras. (MOURA, 2003). Os indicadores de qualidade das instituições de ensino superior no Brasil são 

obtidos a partir de três fatores de desempenho: o resultado do ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudante); o conceito preliminar do curso (CPC); e o Índice Geral de Cursos Avaliados 

(IGC). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é o responsável 

pela divulgação dos indicativos no Diário Oficial da União, conforme a Portaria 386 de 17 de abril de 
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2012. (INEP, 2012). Para o MEC indicadores são “aspecto que revelam aspecto de determinada 

realidade e que podem qualificar algo” (BRASIL, 2012). Assim, a qualificação de uma IES depende, em 

grande medida, do desempenho/resultado alcançado nos indicadores oficiais, uma espécie de “selo 

da qualidade”. 

A sobrevivência das IES ao longo do tempo dependerá de uma gestão focada na qualidade, análise e 

interpretação dos dados de seus indicadores internos e externos, dos planos de ações estruturados e 

processos dos alinhados com o planejamento estratégico dos seus cursos. Considerando o acirrado 

mercado da educação entre as IES privadas, o diferencial competitivo está na implementação de uma 

gestão da qualidade com base em processos, custos e lucros. Os processos avaliativos conduzidos 

individualmente pelas instituições também se vincularam a funções de regulação e de autorregulacão, 

esses processos são básicos e, portanto, obrigatórios para que a instituição se integre formalmente ao 

sistema de educação superior, cumprindo as exigências concernentes a autorizações de 

funcionamento, credenciamento, recredenciamento, transformações e demais instrumentos legais. 

Em outras palavras, a autoavaliação será o instrumento básico obrigatório e imprescindível para todos 

os atos de regulação, cujo exercício é prerrogativa do Estado e por meio dela as instituições 

conhecerão melhor a sua própria realidade e poderão praticar os atos regulatórios internos que 

considerem necessários para cumprir com mais qualidade e pertinência os seus objetivos e suas 

missões. Além de seus próprios estudos, também receberão as recomendações e indicações das 

Comissões de Avaliação Externa.  (INEP, 2009). 

6. Cartilha de sugestões da simeca para melhoria contínua  

A partir das reflexões e estudos iniciais, dos dados coletados, da análise e procura por padrões de 

comportamento, seria possível estruturar uma “cartilha” que integrasse os indicadores empregados 

no SINAES, MEG e CAF num único instrumento, que se constituísse numa ferramenta para uso de 

gestores de organizações educacionais? Assim realiza-se um estudo do componente de avaliação 

externa do MEC, SINAES, MEG, FNQ e o modelo CAF oriundo da União Européia, sendo o MEG este 

tomado no nível do Compromisso com a Excelência, propõe-se uma cartilha com base na 

compatibilidade do critério processo do MEG e do CAF atendendo os requisitos do SINAES visando a 

construção de um instrumento capaz de auxiliar gestores educacionais, no requisito processos, rumar 

à obtenção da máxima qualidade. Esses instrumentos são de uso geral e suportam avaliações de 

qualquer tipo de organização, seja pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, deste modo, 

compatibilidade e possibilidade de fusão dos três instrumentos SINAES, MEG e CAF, podem originar 
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um instrumento ou cartilha de apoio à gestão que será denominado “SIMECA”, com significado 

correspondente às duas letras iniciais de cada um dos modelos usados para realização da 

compatibilidade: SI (SINAES), ME (MEC), CA (CAF). Para o desenvolvimento do SIMECA faz-se 

necessário estudar separadamente cada indicador do SINAES bem como seus critérios de análise, 

considerando apenas o critério de excelência para a pontuação máxima perante o MEC, para assim 

conseguir desenvolver uma cartilha genérica a que contemplasse cursos de graduação de qualquer IES 

que busca implementar a gestão da qualidade total em sua organização. 

Entende-se que a evolução é um processo de melhoria contínua e a implementação do SIMECA, com 

o objetivo de realizar feedback anuais com a IES que utilizarem o SIMECA e alcançarem os melhores 

desempenhos no processo chave considerando os indicadores avaliados, os quais serão considerados 

como modelo para os padrões de operação, apresentando uma ferramenta de apoio à gestão da 

qualidade total agregando o critério processo do modelo MEG e o critério processo do modelo CAF, 

possibilitando aos gestores de organizações educacionais orientações do que fazer e como fazer para 

melhorar os processos principais do negócio e os processos de apoio.  
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Figura 3 - Cartilha de sugestões da SIMECA 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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7. CONCLUSÕES DO ESTUDO 

O principal objetivo deste estudo foi fazer a compatibilização entre três modelos de autoavaliação 

tendo como pano de fundo os aspectos relacionados com a gestão da qualidade total, em especial 

utilizando das ferramentas mais comuns. As leituras e as reflexões prévias que estão neste tornaram 

evidentes as possibilidades e as necessidades da melhoria contínua nas organizações de ensino, tanto 

na dimensão operacional quanto na dimensão gerencial. 

Tornando-se claras as necessidades de revisão nos seus modelos de gestão continuamente, junto com 

a necessidade de demonstração das eficiências e eficácia de seu desempenho, promovendo a gestão 

da qualidade total dentro das instituições de ensino superior, além de melhorar os aspectos relativos 

aos pilares principais do negócio, Pesquisa, Ensino e Extensão, contribuem também para o aumento 

da competitividade e para os resultados financeiro-econômicos. A compatibilidade dos modelos foi 

proposta para fortalecer o modelo oficial de avaliação do IES, representado pelo SINAES. Como efeito, 

originou-se a proposta de criação de um instrumento de apoio denominado SIMECA, originado para 

compatibilização dos instrumentos SINAES, MEG e CAF.  

O modelo avaliativo da FNQ foi escolhido como alternativa compatível em função das seguintes 

constatações: (a) embasamento teórico sólido; (b) caráter gerencial; (c) abordagem global e sistêmica; 

(d) disseminação; (e) validade e consistência comprovadas; (f) revisão técnica sólida e anual; e (g) 

estrutura de apoio técnico operacional. 

Já o modelo avaliativo da União Europeia (CAF) foi escolhido em função de: (a) ser um modelo novo; 

(b) abordagem diretamente para educação; (c) ser uma ferramenta genérica; (e) aplicável em todos 

os níveis institucionais; (f) ser um instrumento simples, acessível e fácil de implementar; e (g) A sua 

construção foi inspirada no Modelo de Excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade 

(European Foundation for Quality Management ou EFQM). 

A interpretação dos oito critérios do MEG e os nove critérios da CAF possibilitou o entendimento e a 

visualização da aplicabilidade dos mesmos no contexto da qualidade total. A gestão da qualidade total 

nos organizações visa o aumento da eficiência, agilidade no atendimento, cumprimento de prazos, 

desempenho entre outros e, sobretudo a prestação de um serviço de qualidade. O direcionamento 

dever ser a constante busca da satisfação dos clientes/alunos em relação aos serviços prestados e 

principalmente na melhoria dos seus processos operacionais, táticos e estratégicos.  
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Na criação da matriz de excelência para autorização e reconhecimento de curso opta-se por 

demonstrar cada indicador contendo elementos que contemplam um ou mais dos critérios de 

excelência e da estrutura comum de avaliação. 

Por ser um estudo predominante teórico e de natureza reflexiva onde ideias foram ordenadas sobre 

o tema gestão da qualidade, complementam bases para estudos posteriores. Como dissertação, o 

debate o questionamento e o ponto de vista de outros leitores, poderão ser de impulsionadores para 

novos desafios em cima da ideia defendida aqui. Portanto, é proveitoso que sejam identificadas as 

linhas de desenvolvimento que possibilitem e estimulem outros pesquisadores a avançar com 

melhores resultados em busca da excelência. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os desafios do mercado competitivo impõem adequação às novas políticas de redução de custos e 

aperfeiçoamento contínuo dos processos organizacionais. A modalidade licitatória de compras via 

pregão eletrônico é largamente utilizada por entidades públicas e com menor frequência, nas 

empresas privadas para aquisição de bens e serviços. Segundo Lima (2008), é constatada uma maior 

agilidade no tipo de compra em pregão eletrônico, visto que essa modalidade leva em média de 15 a 

20 dias para ser concluída, enquanto a modalidade convencional levaria em média 120 dias para ser 

integralmente realizada. 

Entretanto, de acordo com Deming (1990, p. 24) a modalidade de compras no pregão eletrônico não 

se adequa a todos os casos de compras, podendo ser inviável à empresa em determinadas situações. 

Um dos problemas que podem ser enfrentados pelas empresas contratantes dessa modalidade é o 

recebimento de matérias-primas ou insumos de baixa qualidade, não atendendo às necessidades da 

empresa contratante. Deming (1990, p.24) afirma: 

O preço não tem sentido sem uma medida da qualidade que está sendo adquirida. Sem dispor 
de medidas adequadas de qualidade, os negócios tendem a ser feitos com quem oferecer 
orçamento mais baixo, e o resultado inevitável é baixa qualidade e custo elevado. O propósito 
de adquirir ferramentas e outros equipamentos deveria ser o de minimizar o custo líquido por 
hora (ou ano) de vida útil. 

 

Para autores como Ferrari Filho (1999) e Justen Filho (2009) deve-se considerar o princípio da seleção 

da proposta mais vantajosa de acordo com exigências de economicidade e eficiência. Neste caso, o 

conceito de vantajoso não é necessariamente a proposta de preço mais baixo, mas aquela que 

apresenta maior relação custo-benefício, ou seja, o melhor preço para uma determinada qualidade 

especificada.  

O objetivo desse trabalho é analisar a viabilidade da modalidade de compras licitatórias por meio de 

pregão eletrônico em empresas privadas, analisando as suas vantagens e desvantagens e as restrições 

na aquisição de bens ou serviços para o setor de suprimentos. Objetiva-se, ainda, verificar as 

diferenças desta modalidade de compras aplicada a empresas privadas e a entidades públicas. Quanto 

à metodologia do estudo, pesquisou-se as vantagens e desvantagens do pregão eletrônico para as 

organizações e analisou-se sua aplicabilidade numa empresa privada que utiliza essa modalidade de 

compra. A empresa pesquisada atua no setor de distribuição energética localizada na grande 

Fortaleza, capital do estado do Ceará. Através do referencial teórico elaborou-se um roteiro para 



 

 

                                                                                                   458 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

realizar as entrevistas. As perguntas objetivaram verificar a percepção da viabilidade do pregão 

eletrônico pelos seus usuários. Para isto foram entrevistados, em separado, os dois responsáveis pela 

sua implementação e operação na empresa pesquisada. Durante a pesquisa bibliográfica observou-se 

que o tema de licitação por pregão eletrônico é muito explorado para as organizações públicas e muito 

pouco para empresas privadas. Nos anais do ENEGEP e SIMPEP não foram encontradas referências 

específicas para o seu uso em empresas privadas. Durante as entrevistas questionou-se eficiência e a 

eficácia desta modalidade para as organizações privadas.  O presente artigo é composto, além desta 

introdução, de quatro seções: histórico e características de compras na modalidade licitatória por 

pregão eletrônico, metodologia de pesquisa, resultados e conclusões. 

2. HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DE COMPRAS NA MODALIDADE LICITATÓRIA POR PREGÃO 

ELETRÔNICO  

Nesta seção são descritos o histórico, os principais tipos e características desta modalidade de compra, 

destacando vantagens e desvantagens.  

2.1.  HISTÓRICO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

O pregão eletrônico é um procedimento de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, que 

possam ser descritos e especificados em edital. Ele foi instituído exclusivamente no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, ou seja, sua aplicação abrange os entes federativos, tanto a 

administração direta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista, sujeitos à lei 8.666/1993. O pregão eletrônico surgiu para agilizar os processos licitatórios de 

acordo com os procedimentos previstos na Lei n° 8.666/93 e é regido pelo decreto n° 5450 de 2005 

(FERNANDES, 2008). Empresas privadas não necessitam seguir as mesmas diretrizes que as instituições 

públicas.  

Segundo Fernandes (2008), o pregão é o procedimento administrativo por meio do qual a 

administração pública, garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviço, visando 

à execução de objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em sessão pública presencial ou 

virtual, reduzir o valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivo  

O pregão da forma eletrônica foi estimulado pelo decreto 3.555/00, que trata basicamente do pregão 

na forma presencial. Este foi um passo importante para administração pública buscar uma forma de 

aquisição que trouxesse mais agilidade nas contratações e aumentasse a competitividade. Durante 
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esse processo, os fornecedores interessados dão seus lances, sempre menor que o lance anterior, e 

após o período pré-determinado pelo pregoeiro, o sistema conclui o processo, definindo o vencedor, 

que será aquele que oferecer o produto ou serviço pelo menor valor.  

Após a determinação do vencedor, é feita uma triagem, avaliando as capacidades jurídicas, fiscal, 

técnica e econômico-financeira da empresa visando a garantia de plena execução do objeto a ser 

contratado; caso seja reprovado, o fornecedor é eliminado da seleção, e é averiguado qual o 

fornecedor que ofertou o segundo menor valor. É feita a mesma triagem e, caso estejam em 

desacordo, é procurado o próximo fornecedor; caso contrário, o fornecedor é nomeado vencedor da 

licitação, e irá oferecer o serviço ou produto pelo tempo determinado pelo edital pelo preço definido 

no processo licitatório.  

2.2. TIPOS DE LEILÃO 

Nesta seção são abordados os principais tipos de leilão, suas características e recomendações de uso.  

O Quadro 1 apresenta os principais tipos de leilão com suas características e recomendações.  

Quadro 1–Tipos de leilão 

a) Leilão Reverso (pontuação) e Invertido 
O lance de cada competidor deve ser “melhor” em relação à sua última oferta, respeitando o decréscimo pré-
estabelecido, que pode ser em porcentagem ou valor absoluto. Vence o evento o competidor que apresenta o 
menor preço ao final. 

 Recomendação: 
Aplicável às categorias com mais de 3 fornecedores, alta competitividade e alto volume negociado. 
 
Obs.: O leilão invertido é um tipo de leilão reverso com tempo predeterminado de duração (LOPES, dos 
SANTOS; 2006). 
 

b) Leilão de Ranking 
O lance de cada competidor deve ser “melhor” em relação à sua última oferta, respeitando o acréscimo pré-
estabelecido, que pode ser em porcentagem ou valor absoluto. Fica visível a posição década competidor de 
acordo com os lances feitos. O primeiro colocado vence o evento. 

 Recomendação: 
Aplicável a categorias com mais de 3 fornecedores, alta competitividade e alto volume negociado (SAP ARIBA, 
2016). 
 

c) Leilão de Vickrey 
As propostas são fechadas e o vencedor assume a segunda proposta mais alta. Nesse caso, pode haver 
situações onde não haja ofertas, ou outros em que seus valores se situam fora de uma faixa aceitável. 
Quando isso ocorrer, eventualmente haverá outras rodadas de negociação para a mesma tarefa, num 
total de n leilões. No último leilão, será aceito qualquer oferta de maneira a garantir que a tarefa seja 
cumprida. No leilão de Vickrey a melhor proposta é escolhida, mas ao vencedor é pago o valor da 
oferta classificada em segundo lugar. 

 Recomendação: À medida que vão ocorrendo os leilões, a faixa de valores aceitáveis tende a ser 
ampliada. Uma aplicação que descreve como se dá essa ampliação pode ser observada no trabalho de 
Mes et al. (2007). O funcionamento do mecanismo Vickrey acaba favorecendo que as propostas 
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apresentadas tenham valores próximos aos de mercado (AUSUBEL et al., 2006). 
 

d) Leilão Holandês 
O comprador estabelece um preço mínimo e máximo de compra do item a ser adquirido. Os lances partem do 
mínimo estabelecido pelo comprador, e que, caso não haja oferta, é reajustado automaticamente, a intervalos 
definidos, de acordo com o acréscimo pré-estabelecido (MCAFEE e MCMILLAN, 1987). O leilão é encerrado no 
momento em que o primeiro competidor apresenta uma oferta (obtenção de uma única oferta). 

 Recomendação: 
Aplicável em categorias onde o mercado é extremamente agressivo e/ou quando sabemos que os fornecedores 
querem reduzir estoques. 
 

e) Leilão Express 
 Modalidade utilizada para compras recorrentes, sem mudança de estratégia, com os mesmos competidores. 

 Recomendação: 
É utilizado sempre que existe a necessidade de compra dos mesmos produtos já negociados com as mesmas 
empresas fornecedoras, não existindo necessidade de suporte aos fornecedores (SAP ARIBA, 2016). 
 

f) Negociações Multivariáveis 
É utilizada a modalidade de reverso (pontuação) que combina diversas variáveis: 
- Pontuação (score versus target); 
- Multivariáveis e Multi-cenários; 
- Peso específico por fornecedor; 
- Rodadas de qualificação; 
 Negociação de variáveis diferentes do preço. 

 Recomendação: 
Aplicável a categorias de média ou baixa competitividade (SAP ARIBA, 2016). 
 

g) Leilão Inglês 
É a modalidade em que os lances dos competidores devem ser sempre melhores ao melhor lance do evento 
(MCAFEE e MCMILLAN, 1987). De modo que a oferta líder, obrigatoriamente, fique aberta a todos 
participantes. 

 Recomendação: 
Aplica-se em categorias onde o mercado é agressivo e não existe a expectativa de avaliar o potencial de redução 
máxima individual dos competidores. 
 

h) Leilão Japonês  
É realizado em rodadas através do valor inicial determinado pelo comprador, considerando o acréscimo e/ou 
decréscimo e o prazo de encerramento. Todos os competidores devem sinalizar a vontade de permanecer no 
evento. Quando um fizer um lance todos os demais devem acompanhar. No momento em que um competidor 
parar de acompanhar o mesmo será bloqueado do evento (MILGROM e WEBER, 1982). 

 Recomendação: 
Aplica-se em categorias de média e baixa competitividade. 

Fonte: Autores 

2.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PREGÃO ELETRÔNICO EM EMPRESAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS 

Na administração pública, a aquisição de bens e serviços ocorre por meio de processos licitatórios, 

utilizando-se, em alguns desses processos, o pregão eletrônico, seguindo o decreto 5450 de 2005, que 

rege os pregões e a Lei no 8666/93. Já, na administração privada, fica à critério da organização a 

utilização ou não de algum tipo de leilão para aquisições de bens e serviços. Algumas das vantagens e 
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desvantagens da utilização do pregão eletrônico como modalidade de compras, listadas nos Quadros 

2 e 3, se aplicam tanto em empresas privadas como em empresas públicas. O Quadro 2 apresenta as 

vantagens de compras do pregão eletrônico. 

 

O Quadro 3 apresenta as desvantagens de compras do pregão eletrônico obtidos através de pesquisa 

bibliográfica e entrevistas realizadas. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foram realizadas duas entrevistas separadas em uma empresa 

privada que introduziu o leilão eletrônico como ferramenta de obtenção de bens materiais em sua 

gestão de suprimentos. A empresa pesquisada, desenvolveu o leilão eletrônico de forma inovadora na 

região de atuação e no setor privado. Para facilitar o entendimento, escolheu-se denominar de 
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empresa A. Esta empresa é especializada em comercialização e distribuição de energia elétrica para 

aproximadamente 3 milhões de clientes, abrangendo 184 municípios do Estado, e adotou esse sistema 

basicamente para obtenção de postes de concreto, de aço e materiais elétricos. Os contratos, após a 

definição do(s) vencedor (es), tem validade de 24 meses. O Quadro 4 compila o roteiro de entrevistas 

com questões semiestruturadas. 

 

4. RESULTADOS 

A seguir são descritos os principais resultados da pesquisa. Na empresa pesquisada, o tipo 

predominante de leilão eletrônico é o leilão reverso, na qual vence o competidor que ofertar o menor 

lance no tempo predeterminado (ver detalhes no Quadro 1). Este tipo de leilão possui características 

muito semelhantes aos pregões eletrônicos: busca reduzir o preço contratado, os participantes são 

definidos no início do leilão, vence o participante com o menor preço proposto, há um tempo limite 

para a apresentação das propostas de preço, dentre outras. A seguir serão discutidos os principais 

resultados obtidos com a aplicação da metodologia proposta. 

4.1. O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO NA EMPRESA A 

Esta empresa faz parte de um grupo internacional que atua principalmente na Europa e na América 

Latina. No grupo já existia a prática de licitação por leilão reverso. A empresa utiliza o sistema 

desenvolvido internamente chamado SAGA para realizar o leilão. O sistema SAGA é um portal online 

no qual todos os fornecedores se conectam e entram numa sala virtual. O sistema, por questão de 
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segurança e para evitar fraudes, torna anônimo o nome do fornecedor que dá o lance, tornando visível 

para os concorrentes apenas o menor preço lançado.  

Geralmente os leilões duram 15 minutos, podendo ter um acréscimo de mais 10 minutos. O tempo é 

sempre acordado, antes do início do leilão, com os fornecedores participantes. Os principais motivos 

citados para a implementação da ferramenta foram: o poder de barganha proporcionado pela 

licitação, a agilidade e transparência do processo e a possibilidade de desenvolver uma nova 

tecnologia que desse mais segurança ao processo de compras.  

Durante a implantação do leilão reverso as maiores dificuldades foram: a) alguns fornecedores não 

sabiam manusear o sistema eletrônico, b) perda de senhas pelos fornecedores e c) receio e 

desconfiança pela falta de experiência dos participantes com a ferramenta. Foram organizados 

treinamentos com a finalidade de esclarecer as dúvidas e realizadas simulações antes do leilão oficial. 

O apoio e a experiência do grupo multinacional facilitaram o sucesso de implantação.  

Segundo um entrevistado, o tempo total médio gasto com o uso do leilão reverso no processo de 

compras é de, aproximadamente 60 dias, levando em consideração a definição da estratégia (parte 

mais complexa), a abertura do sistema para início do processo e o fechamento do contrato. No 

momento da definição da estratégia, é feita uma pesquisa de mercado para identificar o valor do 

produto, a média do preço adquirido anteriormente e as suas especificações. Com a implantação do 

leilão reverso, houve uma redução de 15 a 30% dos valores gastos com o processo tradicional de 

compras. Na época, foram economizados o equivalente a 3,5 milhões de reais, atestando a efetividade 

do processo. 

4.2. A QUALIDADE DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Segundo os entrevistados, o sistema de compras por leilão reverso é confiável e garante a qualidade 

dos bens. Entretanto, é necessária uma análise técnica dos fornecedores potenciais, pela área de 

engenharia, antes de serem convidados. Na análise técnica é verificada a capacidade quantitativa de 

entregar os volumes nos prazos a serem negociados e a capacidade técnica de conformidade do 

produto. Este último é comprovado através de amostras de produtos e visitas técnicas. O sistema de 

gestão da qualidade da empresa A determina a avaliação criteriosa para qualificação de fornecedores 

baseada na qualidade do produto e no sistema de gestão da qualidade dos fornecedores. Em todos os 

casos, a seleção de fornecedores tem sido considerada crítica do processo de compras. Busca-se o 
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estabelecimento de parcerias de negócios, numa relação de longo prazo entre comprador e 

fornecedor com vistas a assegurar melhor economia (DEMING, 1990). 

4.3. PROCESSO DO PREGÃO ELETRÔNICO NA EMPRESA A 

Conhecido como leilão reverso e invertido, essa categoria de licitação se dá da seguinte forma:  

a) Envio da carta convite aos fornecedores qualificados; 

b) Confirmação do interesse dos fornecedores para o leilão eletrônico, dando início a etapa 

comercial, de fato. É marcada uma hora oficial do leilão (horário de Brasília), necessitando o 

fornecedor criar um login e uma senha no sistema SAGA; 

c) Realização de um leilão teste como treinamento aos fornecedores, normalmente 48h antes do 

leilão oficial; 

d) Recebimento das propostas comercial e técnica; 

e) Análise das propostas e início da estratégia da negociação pelo licitante; 

f) Na data e horário indicados na carta convite, inicia-se o processo licitatório; 

g) O fornecedor realiza o login no sistema através da internet e o mesmo poderá ofertar vários 

lances durante o leilão;  

h) Execução do leilão com a estratégia planejada; 

i) No tempo indicado pelo licitante, o sistema automaticamente conclui o processo. É importante 

que o fornecedor acompanhe o leilão até aparecer a mensagem de finalização; 

j) Determinação do vencedor da licitação pelo sistema; 

k) Envio da carta de adjudicação ao vencedor da licitação, confirmando o resultado; 

l) Elaboração e assinatura do contrato com chancela pelo jurídico;  

m) Após a entrega dos bens é avaliado o desempenho do fornecedor, normalmente considerando 

a qualidade do produto e a pontualidade das entregas.  

Nota: A proposta técnica (item d) inclui dados (desenhos e especificações) de produtos próprios e 

desenvolvidos pelos fornecedores. 
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A aplicação deste tipo de leilão eletrônico trouxe economia nos valores comprados e desafios na pré-

qualificação dos fornecedores. Somente fornecedores qualificados são convidados a participar dos 

leilões. É necessário treinamento e simulação previa. 

4.4. FORMAÇÃO DE CARTEL E O HISTÓRICO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Segundo os entrevistados, a possibilidade de formação de cartel é mínima ou inexistente, visto que, 

na área privada, é aberto um leque maior de opções, além das reuniões serem sempre marcadas em 

horários separados e individualmente, dificultando a aproximação entre os fornecedores participantes 

do leilão. 

Além disso, na empresa A, em particular, a escolha do fornecedor vencedor, durante o pregão, é feita 

eletronicamente. O próprio sistema tem a função de escolher a menor oferta e logo anunciar o 

vencedor do processo. No entanto, em geral, a empresa A usa como estratégia escolher mais de um 

fornecedor. É definido dois ou três primeiros fornecedores vencedores da licitação e compra-se de 

cada um uma porcentagem já determinada em contrato. Por exemplo, o primeiro colocado fornece 

70% de postes de concreto à empresa contratante, o segundo colocado fornece 20% e o terceiro 10%. 

Dessa forma, caso o primeiro colocado se ausente por algum motivo, os demais podem suprir sua 

demanda. 

4.5.  ANÁLISE DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS  

Considerando os quadros 1 e 2 onde foram descritas as vantagens e desvantagens do leilão eletrônico 

em empresas públicas e privadas, e as entrevistas realizadas observa-se: 

 As vantagens citadas nos itens (1), (2), (3), (4), (6) e (7) são comuns tanto às empresas públicas 

como às empresas privadas, excluindo-se o item (5) que se aplica apenas às empresas privadas. 

Em relação ao item (8), nas empresas privadas a qualificação é realizada somente antes da 

licitação. Adiciona-se as vantagens o fator da elaboração de estratégias de compras serem mais 

flexíveis e eficazes nas empresas privadas; 

 Comparando-se as desvantagens do pregão em relação às empresas privadas e empresas 

públicas, os itens (1), (2), (3), (4) e (5) se aplicam quase que em sua totalidade apenas às 

empresas públicas, visto que a fiscalização e a qualificação dos fornecedores são mais eficazes 

nas empresas privadas. Já os itens (6) e (7) afetam tanto as empresas públicas como as 

empresas privadas de maneira equivalente. 
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 A empresa entrevistada destacou a importância de desenvolver estratégias de compras e 

organizar o leilão de acordo com estas estratégias e itens a serem comprados; 

 A qualificação dos fornecedores e treinamento no processo de leilão são requisitos 

importantes para o sucesso desta compra licitatória; 

 O número de participantes em leilão de empresas privadas pode ser melhor definido e limitado 

através de cartas convites para empresas privadas; 

 Uma das restrições deste tipo de leilão, tanto para empresas privadas como públicas, é a sua 

aplicação somente para produtos e serviços padronizados; 

 Embora a definição dos vencedores seja feita em pouco tempo (alguns minutos), o processo 

de desenvolvimento da estratégia é demorado e exige uma equipe empenhada. 
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5. CONCLUSÕES  

Após a análise dos resultados obtidos conclui-se que o leilão reverso como modalidade licitatória de 

compras é aplicável em empresas privadas e mostrou-se eficiente no uso de recursos e eficaz para 

reduzir custos de aquisição de itens de baixa complexidade, padronizados e comuns no mercado. O 

leilão reverso é caracterizado pela segurança, agilidade e economia. As vantagens e desvantagens 

desta modalidade para empresas públicas e privadas são similares, destacando que na empresa 

privada é realizada previamente uma qualificação técnica e uma verificação mais rigorosa da 

capacidade de fornecimento. Observa-se maior flexibilidade na sua aplicação em empresas privadas e 

a possibilidade de ter mais de um fornecedor vencedor com proporções diferentes de entrega. No 

caso de não conformidades e não atendimentos de prazos o contrato pode ser melhor renegociado 

nas empresas privadas. Por outro lado, nas empresas públicas o contrato deve ser conforme o previsto 

no edital, com menos espaço para renegociação.  

No entanto, apesar das coincidências verificadas na literatura e entrevistas realizadas, não é possível 

generalizar os resultados para todas as organizações privadas que desejam implantar esta modalidade 

de compra, visto que os resultados são limitados as observações obtidas nas duas entrevistas. 

Também não foi possível avaliar a aquisição de serviços. 
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Capítulo 30 
 
 
APLICAÇÃO DE MÉTODO MULTIPARAMÉTRICO 
COMO AUXILIO À AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE DE 
SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES 
 

E. K. Souza  
M. A. Marciano  
 

Resumo: Os equipamentos médico-hospitalares /Equipamentos Biomédicos são cada vez mais 

determinantes e essenciais na medicina moderna para auxilio em pesquisa, diagnóstico, 

monitorização, terapia e suporte à vida dos seres humanos que necessitam do atendimento médico e 

hospitalar. Para que os equipamentos médico-hospitalares contribuam de forma efetiva e para que as 

organizações de saúde os utilizem de maneira mais produtiva, há necessidade de se realizar a gestão 

do ciclo de vida dos mesmos. Um fator decisivo neste ciclo de vida é saber quando um Equipamentos 

Biomédicos deve ser substituído. É observada a ausência de métodos bem definidos e claros, 

destinado a gama de equipamentos médico-hospitalares utilizados nos hospitais, bem como da 

aplicação prática destes métodos e critérios para auxiliar a engenharia clínica e a direção hospitalar, 

na decisão de quais equipamentos-médico-hospitalares necessitam ser substituídos. Sendo pouco 

explorados, por conseqüência, são pouco utilizados nas organizações de saúde e as experiências 

práticas, pouco publicadas. Este trabalho vem demonstrar uma alternativa de método, aplicação 

prática e a classificação dos equipamentos médico-hospitalares quanto à priorização de substituição 

para auxiliar a direção no que tange a diversidade, quantidade e custos dos Equipamentos Biomédicos 

indicados a serem substituídos. A aplicação deste método pode contribuir com aumento da qualidade 

do parque instalado e com o planejamento orçamentário de investimentos do hospital.      

Palavras-chave: Priorização de Substituição, Método Multiparamétrico, Equipamento Biomédico 
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INTRODUÇÃO 

Os equipamentos médico-hospitalares (EMH) são cada vez mais determinantes e essenciais na 

medicina moderna para auxilio em pesquisa, diagnóstico, monitorização, terapia e suporte à vida dos 

seres humanos que de alguma forma necessitam do atendimento médico e hospitalar. Os hospitais, 

por sua vez tornaram-se centros sofisticados de tecnologia [1]. A utilização inadequada de tecnologias 

pode colocar em risco os usuários e a efetividade das organizações de saúde. Para que os EMH 

contribuam de forma efetiva e para que as organizações de saúde os utilizem de maneira mais 

produtiva, há necessidade de se realizar a gestão do ciclo de vida dos mesmos. O ciclo de vida dos 

equipamentos é dividido em fases, na seguinte seqüência: Inovação, Difusão Inicial, Incorporação, 

Utilização em larga escala e Abandono/Substituição [2].  

Um fator decisivo neste ciclo de vida é saber quando um EMH deve ser substituído (para evitar 

ineficiências, indisponibilidade, riscos aos pacientes, etc). Outros motivos de necessidade de 

substituição podem ser o alto custo de operação, a obsolescência, ou inadequação para atender a 

demanda [3]. Os equipamentos podem ser classificados em dois grupos, os de eficiência decrescente 

e vida útil previsível (com opções de baixa patrimonial sem substituição, baixa com substituição por 

equipamento de mesmo tipo e baixa com substituição por equipamento mais eficiente), e os de 

eficiência constante e vida útil imprevisível [3]. Como é histórico e cada vez mais acentuada a escassez 

dos recursos financeiros para a área de saúde, é vital a alocação racional deste recurso, sendo assim, 

cada vez mais são valorizados os estudos, desenvolvimento de metodologias e ferramentas para 

definir o custo de vida útil das tecnologias, com intuito de evitar que os critérios subjetivos sejam 

utilizados no processo decisório [4]. 

Por alguns fatores, como o qual as tecnologias tendem a ser acumulativas e não substitutivas, é 

complexo definir critérios de obsolescência da tecnologia médica [5]. Diante de tal complexidade, é 

observada a ausência de métodos bem definidos e claros, bem como da aplicação destes métodos e 

critérios para auxiliar a engenharia clínica e a direção hospitalar, na decisão de quais equipamentos-

médico-hospitalares (EMH) / Equipamentos Biomédicos necessitam ser substituídos. Sendo pouco 

explorados, por conseqüência, são pouco utilizados nas organização de Saúde e tão pouco divulgados 

de maneira formal.  

Este trabalho vem demonstrar uma alternativa de método, aplicação prática e como objetivo principal 

apresentar uma classificação dos EMH quanto a priorização de substituição para auxiliar a direção no 

que tange a diversidade, quantidade e custos dos EMH indicados a serem substituídos. O método 
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utilizado nesta aplicação prática foi o Multiparamétrico desenvolvido em 1992 [6]. A opção por este 

método foi devido entender que o mesmo abrange uma diversidade de parâmetros ou atributos, de 

pontos de vista técnico, econômico-financeiro, médico-assistencial. Na avaliação do ciclo de vida dos 

EMH, é relevante a importância da observação pelo prisma do fabricante e usuário médico-assistencial 

[7]. Este método proposto possui formulação clara e objetiva e permite aplicar a uma diversidade e 

quantidade de EMH, que é uma das premissas deste trabalho. Por ser composto de atributos 

quantitativos e qualitativos, e assim ampla cobertura de critérios de avaliação, torna-se atraente a 

aplicação. Além de relacionar prática e experiência a dados reais [8]. 

A aplicação deste método pode contribuir com aumento da qualidade do parque instalado e com o 

planejamento orçamentário de investimentos do hospital. Isto demonstra que o conhecimento 

adquirido e desenvolvido com pesquisa freqüente pelos profissionais da engenharia clínica e a 

aplicação prática disseminada pode contribuir com a decisão da direção das organizações de saúde e 

assim agregar valor de forma mais significativa. Pois profissionais capacitados são essenciais para 

orientar as decisões das organizações de saúde [5].     

MÉTODO 

O método Multiparamétrico foi aplicado a primeira vez no St. Luke Medical Center em 1992, a uma 

gama de cinco tipos diferentes de equipamentos, como Balão Intra-aórtico, ECG, desfibrilador, 

incubadora neonatal e esteira ergométrica, totalizando 146 equipamentos. Este método considera 

quatro grupos, sendo eles os de parâmetros técnicos (contribuindo com 40% na equação), o de 

criticidade (que contribui em 20%), o grupo econômico-financeiro (cujo peso é de 20%) e de 

parâmetros clínicos (com peso de 20%), que compõe as parcelas da equação denominada de VPS 

(Valor de Prioridade de Substituição). Para esta aplicação um dos pré-requisitos é ter a relação do 

parque de EMH a ser analisado, bem como o histórico de cada um.  

O primeiro grupo mencionado, demonstrado na tabela 1, é composto por quatro atributos 

relacionados aos equipamentos, sendo eles o de idade, custo de manutenção (Custo de manutenção-

CM foi adaptado neste trabalho para 24% de acordo com a realidade brasileira, pois no trabalho 

original o CM de referência é 15% considerando os 3 últimos anos em relação ao valor de compra), 

tempo de parada e fim de apoio do fabricante. Nos quatro atributos, se o EMH analisado tiver uma 

boa classificação no atributo, ele recebe nota 0, do contrario, recebe 1. Os limites estão descritos na 

tabela 1.   
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Tabela 1: Parâmetros Técnicos. 

 

Critério Regra de Pontuação 
Critérios Técnicos MAN= ID + CM + T + FA 

Idade (ID) ID ≥ 7 anos = 1,  
ID <  7 anos = 0 

Custo de Manutenção (CM) 
CM ≥ 24% Equip. novo = 1,  
 
CM <  24% Equip. novo = 0 

Tempo de  
Parada (TP) 

TP ≥ Tempo de médiode quebra da classe=1, 
 
TP < Tempo de médio de quebra da classe = 0, 

Fim  Apoio  
do Fabricante (FA) 

FA = 1, quando disponível no mercado peças de reposição 
 
FA = 0, quando não houver disponibilidade no mercado de peças de 
reposição 

 

A idade do equipamento foi contabilizada utilizando dados fornecidos pelo setor de contabilidade da 

instituição, o custo de manutenção e o tempo de parada do equipamento foram adquiridos pelo 

software de gerenciamento de ativos. Para o critério fim de apoio do fabricante, foi utilizado como 

referência o comunicado formal emitido pelos fabricantes. 

O segundo grupo mencionado, demonstrado na tabela 2, é composto por um único atributo, o de 

função do equipamento. Neste atributo, o EMH é enquadrado em uma das quatro classificações, de 

acordo com a função, conforme tabela 2.  

Tabela 2: Criticidade do EMH  

 Critério Regra de Pontuação 
Criticidade do EMH (FUN) FUN 
Suporte a vida FUN = 4 
Terapia FUN = 3 
Diagnóstico/monitoração FUN = 2 
Análise/Apoio/auxiliar FUN = 1 

 

Em relação a criticidade, o equipamento foi classificado de acordo com a aplicação/função do mesmo. 

O terceiro grupo, demonstrado na tabela 3, é composto por dois atributos, sendo eles o de aumento 

de faturamento e o de redução de custo. Nos dois atributos, se a substituição do EMH analisado tiver 

como conseqüência o aumento do faturamento ou a redução de custo, ele recebe pontuação 1. 
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Tabela 3: Parâmetros Econômico-Financeiro 

  
Critério Regra de Pontuação 
Parâmetros 
Economico 
Financeiros 

Custo Benefício (CBN) = AF + RC 

Aumento do faturamento (AF) 
AF = 1, Se Equip. substituto proporcionar maior faturamento, 
 
AF = 0, Se Equip. substituto não produzir  maior faturamento 

Redução do Custo (RC) 

RC=1, Se Equip. substituto proporcionar redução no custo ligado a 
operação e ou manutenção, 
 
RC = 0, Se Equip. substituto não proporcionar redução no custo ligado a 
operação e ou manutenção 

 
Para classificar ou pontuar o equipamento no parâmetro econômico-financeiro foi necessário saber 

por qual tecnologia o referido equipamento em análise poderia ser substituído. E também ter 

conhecimento se a substituição poderia trazer redução de custo ou aumento do faturamento. Se 

positivo, a pontuação de cada um dos dois atributos mencionados seria 1, conforme tabela 4. 

Tabela 4: Parâmetros Clínicos-Segurança  

Critério Regra de Pontuação 

Parâmetros Clínicos e Segurança  Eficácia Clinica e preferência 
EFC = MT + PU + AP 

Melhoria no tratamento (MT) 

MT = 1, se EMH oferecer melhora no tratamento 
 
MT = 0, se EMH não oferecer melhora no tratamento 
 

Preferência do usuário (PU) 

PU = 2, Caso a preferência do usuário seja grande pela troca do 
equipamento 
  
PU = 1, Caso a preferência do usuário seja média 
 
PU = 0, Caso não haja preferência pela troca 

Aumento da padronização (AP) 

AP = 1, Se Equip. substituto proporcionar aumento da padronização 
entre os EMH, 
 
AP = 0, Se Equip. substituto não aumentar a padronização entre os EMH 

 
Neste grupo de parâmetros, foi necessário saber se o substituto do equipamento em avaliação poderia 

ser mais eficiente, aumentar a padronização ou ter a preferência do usuário. Esta classificação foi 

realizada com apoio dos gestores assistenciais e médicos das áreas que os referidos equipamentos 

analisados estavam alocados.  
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Após preenchimento de todos os parâmetros enumerados neste método foi aplicada a fórmula 1 demonstrada a seguir 

para obtenção de uma pontuação final ou escore, denominada de Valor de Prioridade de Substituição (VPS). Esta fórmula 

considera um peso ou percentual para cada grupo de paramétricos avaliados. 

 
VPS = 0,4. + 0,2. + 0,2. + 0,2.   (1) 

 
Para apoio a classificação quanto a Priorização de Substituição há neste método uma escala de 

decisões, conforme demonstrado a seguir na tabela 5: 

Tabela 5: Classificação quanto a Priorização de Substituição 

Critério Regra de Pontuação 
Manter em operação VPS < 1 
Reavaliar condição do equipamento nos próximos 12 
meses 1 ≤ VPS ≤ 1,2 

Substituir nos próximos 24 meses 1,3 ≤ VPS ≤ 1,6 
Substituir nos próximos 12 meses   VPS ≥ 1,7 

 
A ferramenta utilizada para calcular o VPS foi uma planilha eletrônica. 

RESULTADOS 

O método proposto foi aplicado em um hospital privado, sem fins lucrativos, que possui em torno de 

400 leitos e está localizado na capital do RS. O hospital possui em torno de 4.500 equipamentos 

biomédicos. 

Por meio da aplicação do Método Multiparamétrico foi possível conhecer e visualizar um panorama 

geral de substituição, quais equipamentos devem ser mantidos em operação sem nenhuma restrição, 

quantos devem ser mantidos em operação, mas com reavaliação nos próximos 12 meses (208 EMH) e 

quantos devem ser substituídos entre os próximos 12 (81 EMH) e 24 meses (164 equipamentos), 

conforme demonstrado na figura 1. 
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Figura 1: Panorama Geral de Substituição 

Ainda foi possível identificar quais tipos e quantidades de equipamentos devem ser priorizados, 

visualizar a diversidade priorizada por centro de custos e informar à direção uma estimativa de 

recursos financeiros necessários a investir nas substituições. 

Outro análise passível de realizar foi a verificação da classificação parcial referente aos grupos de 

parâmetros técnicos, econômicos financeiros e clínicos que determinado EMH estava graduado com 

resultado parcial. Este prisma de análise auxilia no entendimento de quais são os parâmetros que 

determinado equipamento está pior qualificado. 

Tanto o método quanto os resultados foram totalmente aceitos pela alta direção, pelas gerências, 

coordenadores, gestores e equipe multiprofissional responsável pela avaliação dos investimentos 

hospitalar.  

A lista de EMH com prioridade de substituição foi a base da planilha de investimentos em 

equipamentos biomédicos. Outros EMH compuseram a lista, mas advindos de outras necessidades do 

hospital. 

DISCUSSÃO 

As organizações de saúde, por meio dos serviços de engenharia clínica necessitam ter um controle 

efetivo dos EMH de sua propriedade. A utilização de um software de gestão do ciclo de vida dos EMHs 

permite ter registro de todo histórico de manutenção. O conhecimento de dados e informações é um 

pré requisito para lançar mão do uso de métodos de avaliação de tecnologias.  
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Os serviços de engenharia clínica podem aumentar a atuação nesta frente de avaliação e propor 

alternativas plausíveis (adequadas, abrangentes, práticas, etc) aos hospitais quanto à utilização de 

métodos e critérios que possibilitem indicar o momento adequado e a priorização de substituição de 

um equipamento. Pois, a utilização destes métodos pode contribuir minimamente para a qualidade, 

disponibilidade, segurança, desempenho, custos atrelados ao ciclo de vida do parque hospitalar e ao 

planejamento orçamentário de investimentos da instituição de saúde.  

O método multiparamétrico, com a abrangência de critérios demonstrada, pode ser uma alternativa 

prática de executar para avaliar a Priorização de Substituição de um grande espectro de tipos de EMH. 

A continuidade de aplicação deste método, adequações de atributos e forma de aplicação, 

principalmente dos subjetivos, são passíveis de refinamento e ajustes. Como também há necessidade 

de implantar a automação do resultado, após modelagem, simulação e determinação das equações e 

tipo de ferramenta computacional a ser utilizada. Mas outros tipos de métodos também necessitam 

ser desenvolvidos, estudados, analisados e aplicados na maior diversidade de EMH (com a avaliação 

de qual método se aplica melhor a determinada classe de equipamentos) e de maneira mais 

disseminada nas organizações de saúde, de forma a contribuir consideravelmente na gestão do ciclo 

de vida do parque tecnológico instalado. 
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Capítulo 31 
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Resumo: Esta pesquisa apresenta como objetivo geral conhecer o comprometimento organizacional 

de trabalhadores de organizações paraibanas, conforme o modelo proposto por Rego e Souto (2004), 

correlacionando-os com variáveis antecedentes e consequentes apontadas no estudo de Siqueira e 

Gomide Jr. (2004), dando continuidade às pesquisas iniciadas em 2013 no PIBIC/CNPq/UFPB, na 

tentativa de cobrir a lacuna existente em pesquisas sobre o comprometimento organizacional que 

envolvem estudos longitudinais. E, como objetivos específicos, pretende-se analisar a relação entre as 

variáveis antecedentes com o comprometimento organizacional afetivo, instrumental e normativo, 

bem como apresentar a influência destes tipos de comprometimento nas variáveis consequentes, 

(desempenho) investigada, por meio de uma pesquisa de campo e de natureza quantitativa aplicada 

a 76 colaboradores no ano de 2014 e 110 colaboradores no ano de 2015, ambas as amostras são de 

organizações públicas do estado da Paraíba, a maioria do gênero feminino, em 2014 (59,7% e em 2015 

(53,6 %); 26,4% destes possuem de 20 até 25 anos, e 21,6% encontram-se há mais de 10 anos na 

mesma organização. Os resultados revelaram um alto comprometimento organizacional afetivo dos 

trabalhadores, um moderado comprometimento organizacional normativo e um baixo 

comprometimento organizacional instrumental neste caso, o comprometimento normativo constitui-
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se em preditor direto do comprometimento organizacional afetivo, comprovando o estudo de Siqueira 

e Gomide Jr. (2004). 

 

Palavras chave: Comprometimento organizacional, antecedentes, consequentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ‘comprometimento organizacional’ desponta como um tema de interesse relevante no campo 

científico nas últimas décadas, com o auxílio às empresas a obterem colaboradores mais envolvidos e, 

consequentemente, mais produtivos (NOVAES; COLETA, 2003).  

Na perspectiva micro-organizacional, compreender os vínculos que o colaborador estabelece em seu 

meio de trabalho possibilitaria aos estudiosos uma melhor instrumentalização na análise do indivíduo 

e sua trajetória profissional. (SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004). 

Como este artigo enfatiza o comprometimento organizacional, Rego e Souto (2004) expõem que este 

comprometimento é o estado psicológico que caracteriza a ligação do individuo à organização, tendo 

implicações na sua decisão de nela continuar e este comprometimento do individuo com a 

organização deve ser positivo e benéfico para ambos.  

Para fins deste estudo, utiliza-se a definição e o modelo de comprometimento organizacional proposto 

por Rego e Souto (2004) com ênfase em três dimensões: a dimensão afetiva, a normativa e a 

instrumental, correlacionando-os com variáveis antecedentes e consequentes apontadas no estudo 

de Siqueira e Gomide Jr. (2004), que consideram antecedentes do comprometimento organizacional 

afetivo ‘características pessoais’, como escolaridade ou idade e percepção de suporte e cultura 

organizacional. Tais variáveis serão identificadas em organizações públicas na Paraíba que, de acordo 

com o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2013), o sexto menor índice do nível de ocupação pertence a 

este Estado (46,7%), com uma população estimada em 3.766.528 pessoas. Destaca-se que estudos 

comparativos sobre o comprometimento que envolvem estas organizações ainda são incipientes no 

contexto brasileiro.  

Assim sendo, este artigo apresenta como objetivo geral conhecer o comprometimento organizacional 

nas organizações públicas da Paraíba, nas dimensões afetiva, normativa e instrumental expostas no 

modelo de Rego e Souto (2004) dando continuidade às pesquisas iniciadas em 2014, na tentativa de 

cobrir a lacuna existente em pesquisas sobre o comprometimento organizacional que envolvem 

estudos longitudinais, comparando, no resultado das amostras, as variações ao longo de um período 

de tempo.  

Com a posse dos resultados desta pesquisa, identificando os níveis e as relações entre o 

comprometimento organizacional dos colaboradores e as variáveis antecedentes e consequentes 

(SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004) escolhidas, novas estratégias para o desenvolvimento de processos que 
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visem à eficácia do seu objetivo organizacional com base em uma investigação científica poderão ser 

desenvolvidas, com a utilização de instrumento validado em território nacional. 

2. COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E SUAS DIMENSÕES  

Diversas pesquisas abordaram o comprometimento como um construto multidimensional no século 

XX, de modo a entender os indivíduos e seus complexos vínculos com a organização (MEDEIROS et al., 

2003) e Demo (2003) ressalta a concentração dos estudos no Brasil e no exterior sobre 

comprometimento com foco no ‘comprometimento organizacional’ e na base afetiva. 

Com o objetivo de esclarecer as diferenças entre os três tipos de comprometimento organizacional 

evidenciados neste estudo, Allen e Meyer (1990) e Siqueira (2004) explicam que o empenho afetivo 

se assenta num vínculo emocional à organização. No laço instrumental, as pessoas não sentem 

qualquer propensão para facultarem à organização algo mais do que aquilo a que estão estritamente 

obrigadas a fazer e, finalizando, o empenho normativo se baseia no dever de lealdade para com a 

organização.  

No Brasil, diversos trabalhos estudaram antecedentes ao comprometimento, dentre eles o trabalho 

de Medeiros (2003) que estudou os antecedentes e consequentes do comprometimento 

organizacional, no qual afirma que itens como confiança, descentralização e trabalho em equipe 

influenciam positivamente o comprometimento e o desempenho, e que itens como hierarquização, 

especialização dos cargos e rigor pelos resultados fazem com que o comprometimento e o 

desempenho dessas organizações diminuam. 

Vários outros estudos retratam a relação do comprometimento organizacional com outras variáveis 

(COHEN, 2003; MEYER; ALLEN, 1991; MEYER; BECKER; VANDENBERGHE, 2004; MONDAY; PORTER; 

STEERS, 1982 apud NASCIMENTO; LOPES; SALGUEIRO, 2008; SIQUEIRA; GOMIDE JR, 2004) e Meyer et 

al. (2002) sumarizam os principais antecedentes, consequentes e correlatos ao comprometimento 

organizacional segundo a abordagem tridimensional desenvolvida por Meyer e Allen (1991) 

encontrada nas pesquisas sobre o tema conforme pode ser visualizado na Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 – Antecedentes, correlatos e consequentes do comprometimento organizacional.  

 
Fonte: Meyer et al. (2002). 

Fatores como inexistência de ofertas atrativas de novo emprego, esforços investidos no trabalho e 

vantagens econômicas no atual emprego são considerados antecedentes do comprometimento 

organizacional instrumental/calculativo e entre as variáveis consequentes deste tipo de 

comprometimento observam-se aspectos prejudiciais aos resultados organizacionais, tais como baixa 

motivação que podem auxiliar no desempenho da organização. (SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004). 

Na abordagem do comprometimento organizacional normativo, fatores como socialização cultural e 

organizacional são considerados como antecedentes deste comprometimento e como consequencias 

para a organização aspectos como maior satisfação no trabalho e menor intenção de sair da empresa. 

(SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004). 

Cabe salientar que, dentre as variáveis destacadas por Siqueira e Gomide Jr. (2004), optou-se devido 

às limitações desta pesquisa, pela seleção de alguns fatores antecedentes e consequentes que se 

correlacionarão com o comprometimento organizacional afetivo, normativo e 

instrumental/calculativo, que podem oferecer maior sustentação empírica às conclusões existentes. 



 

 

                                                                                                   485 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

3. METODOLOGIA 

Com a escolha do tema ‘comprometimento organizacional’, realizou-se uma pesquisa de caráter 

exploratório que, segundo Gonsalves (2001), caracteriza-se pelo desenvolvimento e esclarecimentos 

de ideias.  

Realizou-se, também, uma pesquisa de caráter descritivo, por expor “características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, bem como estabelecer correlações, entre variáveis, e definir 

sua natureza [...]” (VERGARA, 2003, p. 47) e a pesquisa bibliográfica, que de acordo com Vergara (2003, 

p. 48), caracteriza-se por ser um “estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado 

em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível, ao público em geral”. 

Normalmente, para esse tipo de pesquisa foi utilizada uma amostragem, tendo em vista o tamanho 

da população, o tempo do entrevistador, o custo da pesquisa e, ainda, a capacidade para o 

processamento dos dados. Por isso, se deu a amostra por conveniência, no ano de 2014, contou com 

a participação de 76 colaboradores. No ano de 2015, 110 colaboradores. Segundo Hair et al. (2006), 

em amostras por conveniência, recomenda-se de 100 a 200 observações. 

Estes colaboradores receberam um livreto impresso com as seguintes partes: 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: de acordo com a Resolução CNS 466/12;  

 Escala de Comprometimento Organizacional: elaborada por Rego e Souto (2004), validada para 

o contexto português e brasileiro, medindo as dimensões afetiva, normativa e instrumental. 

Uma análise fatorial confirmatória testou o modelo de três fatores. Os índices de ajustamento 

do modelo escolhido são satisfatórios (χ2/ g.l. =  3,4; GFI = 0,93; AGFI = 0,89; CFI = 0,95 e RMSEA 

= 0,08). Os Alphas de Cronbach ultrapassaram o patamar de 0,70.  

 Ficha de Autoavaliação do Desempenho do Colaborador: adaptada de Paulino (2010), 

composta por duas partes: a) informações sobre: faltas e atrasos no trabalho nos últimos 90 

dias e b) escala de sete pontos, variando de concordo totalmente a discordo totalmente, 

contendo 4 afirmações sobre: o relacionamento do trabalhador com os colegas de trabalho; a 

administração do tempo no trabalho. Os resultados da análise fatorial confirmatória da escala 

permitem avaliar como adequada a sua estrutura, como se indica: χ2(2) = 1,456; p < 0,001, 

CMIN/DF = 0,728;  CFI = 1,000; RMSEA = 0,000; ECVI = 0,128; NFI = 0,996 e Alpha = 0,86.  

 Escala de Satisfação com a Vida: esta medida foi elaborada originalmente por Diener e cols. 

(1985), tendo sido realizados estudos recentes que atestam a adequação dos seus parâmetros 
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psicométricos (PAVOT; DIENER, 1993 apud FONSECA, 2008). Compõe-se de cinco itens, 

respondidos em uma escala tipo Likert, variando de 1 = discordo totalmente a 7 = concordo 

totalmente. Uma análise fatorial confirmatória permitiu observar a adequação de sua 

estrutura unifatorial: χ2(5) = 5,02, p > 0,05, χ2/g.l. = 1,00, RMSEA = 0,02, GFI = 0,99 e AGFI = 

0,98, que apresentou Alfa de Cronbach de 0,72 (CHAVES, 2003); 

 Caracterização da amostra: perguntas de caráter demográfico e ocupacional (por exemplo: 

idade; gênero; escolaridade – variando de 1 a 5, atribuindo 1 ao ensino médio incompleto e 5 

à pós-graduação; tempo na empresa em meses) para a descrição da amostra. 

Após a aplicação do instrumento de pesquisa, as respostas dos participantes foram registradas na 

forma de banco de dados do IBM SPSS Statistics 20, efetuando as análises descritivas para a 

caracterização da amostra, as análises do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), do teste de esfericidade de 

Bartlett e Alpha para os instrumentos e das correlações entre as variáveis para identificar os 

antecedentes e consequentes do comprometimento organizacional destes colaboradores. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ano de 2014, a amostra de 76 colaboradores por conveniência contou com a maioria do gênero 

feminino (59,7 %); com idade a partir de 20 anos, com 29,9% de 20 até 25 anos;15,6% de 26 a 30 anos; 

10,4% de 31 a 35 anos; 5,2% de 36 a 40 anos; 18,1% de 41 a 45 anos e 20,8% com mais de 50 anos. Em 

relação ao nível de instrução, 31,2% possuem o ensino superior completo, 27,3% a pós-graduação, 

23,4% o ensino médio completo, 15,5% o ensino superior incompleto, 1,3% o ensino fundamental 

completo, 1,3% o ensino fundamental incompleto. Não houve registro para ‘sem instrução’ e 31,2% 

são professores. Destes colaboradores, 18,2% trabalham na organização há menos de um ano, mas 

22,1% encontram-se há mais de 10 anos na mesma organização; 49,4% apresentam uma jornada de 

trabalho com 40 horas semanais e 90,9% não fazem hora-extra. 

No ano de 2015, a amostra contou com a participação de 110 colaboradores. Esta amostra por 

conveniência contou com a maioria do gênero feminino (53,6 %); com idade a partir de 20 anos, com 

26,4% de 20 até 25 anos; 18,2% de 26 a 30 anos; 15,5% de 31 a 35 anos; 4,4% de 36 a 40 anos; 16,4% 

de 41 a 45 anos e 19,1% com mais de 50 anos. Em relação ao nível de instrução, 31,8% possuem o 

ensino superior completo, 22,7% o ensino médio completo, 21,8% o ensino superior incompleto, 

20,9% a pós-graduação, 1,8% o ensino fundamental incompleto e 0,9% o ensino fundamental 

completo. Não houve registro para ‘sem instrução’. Destes colaboradores, 2,7% trabalham na 
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organização há menos de um ano, mas 21,6% encontram-se há mais de 10 anos na mesma 

organização; 41,8% apresentam uma jornada de trabalho com 40 horas semanais e não houve relato 

para hora-extra.  

Para os dados obtidos no ano de 2014, a Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA) 

apresentou o valor de KMO = 0,676 e de Bartlett (103,053 e 0,000 de significância), com rejeição de 

H0, comunalidades variando de 0,643 a 0,843 e Alpha = 0,84, com 75,97% da variância total explicada. 

A Escala de Comprometimento Organizacional Normativo (ECON) apresentou o valor de KMO = 0,606 

e de Bartlett (78,099 e 0,000 de significância), com rejeição de H0, comunalidades variando de 0,466 

a 0,825 e Alpha = 0,76, com 68,66% da variância total explicada.  

A Escala de Comprometimento Organizacional Instrumental (ECOI) apresentou o valor de KMO = 0,849 

e de Bartlett (265,142 e 0,000 de significância), com rejeição de H0, comunalidades variando de 0,604 

a 0,833 e Alpha = 0,91, com 74,04% da variância total explicada. 

A Ficha de Autoavaliação do Desempenho do Colaborador, apresentou o valor de KMO = 0,616 e de 

Bartlett (29,293 e 0,000 de significância), com rejeição de H0, comunalidades variando de 0,443 a 

0,668 e Alpha = 0,61, com 57,63% da variância total explicada.  

A Escala de Satisfação com a Vida apresentou o valor de KMO = 0,687 e de Bartlett (73,515 e 0,000 de 

significância), com rejeição de H0, comunalidades variando de 0,455 a 0,817 e Alpha = 0,65, com 

45,37% da variância total explicada.   

Para os dados obtidos no ano de 2015, a Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA) 

apresentou o valor de KMO = 0,668 e de Bartlett (144,196 e 0,000 de significância), com rejeição de 

H0, comunalidades variando de 0,688 a 0,840 e Alpha = 0,83, com 76,29% da variância total explicada. 

A Escala de Comprometimento Organizacional Normativo (ECON) apresentou o valor de KMO = 0,660 

e de Bartlett (122,347 e 0,000 de significância), com rejeição de H0, comunalidades variando de 0,583 

a 0,813 e Alpha = 0,80, com 72,30% da variância total explicada. A Escala de Comprometimento 

Organizacional Instrumental (ECOI) apresentou o valor de KMO = 0,859 e de Bartlett (468,465 e 0,000 

de significância), com rejeição de H0, comunalidades variando de 0,632 a 0,874 e Alpha = 0,93, com 

78,29% da variância total explicada. 

A Ficha de Autoavaliação do Desempenho do Colaborador, apresentou o valor de KMO = 0,600 e de 

Bartlett (37,714 e 0,000 de significância), com rejeição de H0, comunalidades variando de 0,391 a 

0,649 e Alpha = 0,58, com 55,93% da variância total explicada.  
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A Escala de Satisfação com a Vida apresentou o valor de KMO = 0,758 e de Bartlett (133,777 e 0,000 

de significância), com rejeição de H0, comunalidades variando de 0,200 a 0,665 e Alpha = 0,72, com 

50,59% da variância total explicada.   

Seguem as médias, os desvios e as correlações referentes ao comprometimento organizacional 

afetivo, normativo e instrumental, e às variáveis selecionadas no ano de 2014, de acordo com o 

Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1 – Médias, desvios e correlações no ano de 2014. 

 

No Quadro 1, percebe-se que o comprometimento afetivo é moderado alto (5,4); sendo moderado o 

comprometimento normativo (4,3) e fraco o comprometimento instrumental (3,5).  

Para Allen e Meyer (1990), os colaboradores com forte comprometimento organizacional afetivo, 

como demonstrado no Quadro 1, permanecem na organização porque desejam e Mowday, Porter e 

Steers (1982) apresentam como as principais características deste comprometimento afetivo: crença 

e aceitação dos objetivos e valores organizacionais; disposição para defender a organização; desejo 

de manter o vínculo com a organização.  

Com relação ao comprometimento organizacional normativo, Siqueira (2004) afirma que as crenças 

do colaborador sobre a dívida social para com a organização, ou a necessidade de retribuir um favor 

integram o comprometimento organizacional normativo. Portanto, se o colaborador permanece na 

organização porque se sente moralmente vinculado a ela ou aos colegas, verifica-se a presença de 

comprometimento organizacional normativo. 

O comprometimento organizacional instrumental/calculativo pode ser vislumbrado pelo ato do 

colaborador permanecer na organização a partir da motivação de percepções individuais sobre custos, 
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perdas de investimentos decorrentes do desligamento da organização. Neste caso, a organização 

contará com o colaborador enquanto ela for atraente para ele. (SIQUEIRA, 2004). 

Com relação ao ano de 2015, de acordo com o Quadro 2 abaixo, seguem as médias, os desvios e as 

correlações referentes ao comprometimento organizacional afetivo, normativo e instrumental, e às 

variáveis selecionadas: 

Quadro 2 – Médias, desvios e correlações no ano de 2015. 

 

No Quadro 2, percebe-se que o comprometimento afetivo é moderado alto (5,6). Bem como 

retrocitado na literatura de Allen e Meyer (1990), os colaboradores com forte comprometimento 

organizacional afetivo, permanecem na organização porque desejam. Mowday, Steers e Porter (1982) 

o definem a partir de três dimensões: disposição para exercer esforço considerável em benefício da 

organização; forte crença e aceitação dos objetivos e valores organizacionais; e forte desejo de 

permanecer membro da organização. No entanto, se há forte desejo do colaborador em permanecer 

na organização, verifica-se a presença de comprometimento organizacional afetivo. 

Com relação ao comprometimento organizacional normativo, apresentou-se como sendo moderado 

(4,4). Wiener e Verdi (apud ALLEN; MEYER, 1990) mensuraram o comprometimento normativo através 

de três indicadores que buscavam verificar em que extensão o indivíduo: deveria se sentir leal à 

organização; deveria se sacrificar em benefício da organização; e não deveria criticar a organização, 

corroborando com Siqueira (2004), quando afirma que a base normativa do comprometimento se 

caracteriza pelo sentimento de dívida social ou pela obrigatoriedade de retribuir um favor para a 

organização.  
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Siqueira (2004) endossa a definição de comprometimento instrumental/calculativo como crenças 

relativas a perdas ou custos associados ao rompimento da relação de troca com a organização. O 

Quadro 2 apresentou o comprometimento instrumental como fraco (3,2). 

Conforme o estudo de Pinto (2011), os baixos índices de comprometimento instrumental encontrados 

nas duas pesquisas em contraposição ao alto índice de comprometimento afetivo pode revelar que as 

políticas adotadas nas organizações favorecem o desenvolvimento de vínculos baseados na 

identificação com os objetivos das empresas, ao invés de estimular relações pragmáticas baseadas 

unicamente numa avaliação de custos e benefícios. 

Na comparação dos quadros, Quadro 1 e Quadro 2,  em ambos,  o comprometimento organizacional 

afetivo se correlacionou significativamente com o comprometimento organizacional normativo. 

Tendencialmente, os indivíduos demonstram maior comprometimento afetivo e normativo e menor 

comprometimento instrumental quando identificam um alto desempenho na organização. No 

entanto, não foi verificada a correlação do comprometimento organizacional com a variável 

consequente ‘desempenho’ da amostra pesquisada no ano de 2014. Por outro lado, foi verificada a 

correlação do comprometimento organizacional com a variável antecedente ‘idade’ da amostra 

pesquisada no ano de 2015. Outrossim, foi possível destacar a variação entre a pesquisa de 2014 e a 

pesquisa de 2015, com aumento do COAfetivo e CONormativo e a diminuição do COInstrumental com 

o passar do tempo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conducentes às tipologias do comprometimento, o modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991) e 

o modelo de Rego e Souto (2004), no qual o  comprometimento é o estado psicológico que caracteriza 

a ligação do individuo à organização, que implica na sua decisão de nela continuar e que deve ser 

positivo e benéfico para ambos, apresentado por três dimensões: a dimensão afetiva, a normativa e a 

instrumental/calculativa, foi adotado nesta pesquisa. 

Os resultados deste estudo apontaram para um alto comprometimento organizacional afetivo dos 

colaborados das organizações públicas, um moderado comprometimento organizacional normativo e 

um baixo comprometimento organizacional instrumental/calculativo. Também foi possível observar a 

variação entre a pesquisa de 2014 e a pesquisa de 2015, com aumento do COAfetivo e CONormativo 

e a diminuição do COInstrumental com o passar do tempo. Allen e Meyer (1990) sugerem que o 

comprometimento organizacional afetivo se desenvolve quando o colaborador se envolve e/ou 

reconhece o valor e/ou deriva a sua identidade da associação com a organização.  

As análises de correlação confirmaram um resultado do estudo de Siqueira e Gomide Jr. (2004): o 

comprometimento afetivo como consequente direto do comprometimento normativo. 

No entanto, não foi verificada a correlação do comprometimento organizacional com a variável 

consequente ‘desempenho’ da amostra pesquisada no ano de 2014. Por outro lado, foi verificada a 

correlação do comprometimento organizacional com a variável antecedente ‘idade’ da amostra 

pesquisada no ano de 2015. Tamayo et al. (2001 apud GUIMARÃES, 2007) afirmam que o vínculo que 

o individuo desenvolve no seu trabalho é complexo e multidimensional, compreendendo não somente 

a relação com o trabalho em si, mas também com outros empregados, com a equipe de trabalho, com 

a carreira, com o sindicato e com a organização na qual trabalha e, neste estudo, foram abordados 

colaboradores que ocupam diferentes níveis em organizações públicas, perfazendo um total de 67 

cargos, como, por exemplo, analistas contábeis, supervisores, auxiliares de serviços gerais,  técnicos 

de segurança do trabalho, porteiros, frentistas, gerentes, diretores, coordenadores. 

De acordo com Traldi e Demo (2012), a produção nacional recente sobre comprometimento no 

trabalho é vigorosa, com crescente interesse dos pesquisadores sobre o tema. O comprometimento 

organizacional tem sido investigado em diversos setores de atividades como educacional, portuário, 

hospitalar, agroindustrial, bancário e tecnológico. Contudo, o principal foco dos estudos é o 

organizacional e a principal base investigada é a afetiva. Observou-se, também, uma presença massiva 
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de estudos quantitativos como os que relacionaram o comprometimento à espiritualidade nas 

organizações (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007), aos vínculos empregatícios e à qualidade de vida no 

trabalho (SCHIRRMEISTER et al., 2008). Outrossim, foi possível observar a lacuna existente em 

pesquisas sobre o comprometimento organizacional que envolvem estudos longitudinais. 

Conhecer o indivíduo se tornou necessário para que a organização crie estratégias no mundo 

empresarial, pois na medida em que se entendem as razões do comportamento do ser humano, 

possibilitam-se os meios para alocar pessoas certas, no lugar certo, com motivações que tragam 

resultados satisfatórios, no alcance dos objetivos que a organização pretende chegar, permitindo 

também aos profissionais a satisfação de pertencer à organização. (PAULINO et al., 2014). 

Considerando que os objetivos propostos neste estudo foram alcançados, reconhecem-se algumas 

limitações da pesquisa como a inclusão de um leque restrito de variáveis, podendo, em estudos 

futuros, envolver mais variáveis, como por exemplo, estado civil, número de dependentes, satisfação 

com o trabalho, qualidade de vida no trabalho, com a diferenciação por tipo de organização (pública, 

privada e ONG).  

Pode-se, ainda, sugerir a realização de trabalhos que integrem as múltiplas bases e focos do 

comprometimento, visando à compreensão do construto, com o objetivo de analisar as variações nas 

características da amostra. 
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Capítulo 32 
 
 
 
GESTÃO DA MANUTENÇÃO INTEGRADA COM UM 
BANCO DE DADOS  
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Resumo: Com a globalização e a mudança de paradigma da manutenção, a sobrevivência das 

organizações depende cada vez mais de sua habilidade, rapidez de inovar e efetuar melhorias 

contínuas. Como resultado, as organizações vêm buscando incessantemente novas ferramentas de 

gerenciamento, que as direcionem para uma maior competitividade por meio da qualidade e 

produtividade de seus produtos, processos e serviços. Uma das missões da manutenção é garantir a 

disponibilidade da função dos equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de 

produção e a preservação do meio ambiente, com confiabilidade, segurança e custos adequados. O 

artigo em questão aborda as técnicas de manutenção, com ênfase na inspeção visual e termográfica 

das redes de distribuição elétrica, sendo armazenadas com processamento inteligente de dados. O 

trabalho apresenta uma análise crítica da gestão de manutenção praticada numa universidade federal, 

com levantamento dos principais problemas e propostas de melhorias.  

 

Palavras-chave: Gestão da manutenção, processamento de dados inteligente, termovisão. 
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1. INTRODUÇÃO 

Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. . 2 1. Introdução Com a globalização e a 

mudança de paradigma da manutenção, a sobrevivência das organizações depende cada vez mais de 

sua habilidade, rapidez de inovar e efetuar melhorias contínuas. Como resultado, as organizações vêm 

buscando incessantemente novas ferramentas de gerenciamento, que as direcionem para uma maior 

competitividade através da qualidade e produtividade de seus produtos, processos e serviços 

(KARDEC; NASCIF, 2013). Nesse contexto a manutenção desempenha papel importante, 

proporcionando e/ou dando suporte ao crescimento das organizações de forma segura, confiável e 

rentável. Sendo a rapidez no processamento dos dados, algo vital no sucesso das organizações. O 

presente artigo aborda conceitos e técnicas de manutenção, com aplicação de estudo de caso numa 

universidade federal. Para isto será realizado análise termográfica e inspeção visual nas redes de 

distribuição, aliado a um banco de dados para armazenamento e processamento, possibilitando 

controle, agilidade e confiabilidade das informações. Analisando criticamente as técnicas de 

manutenção aplicadas na universidade, os procedimentos utilizados, os planos de manutenção dos 

equipamentos, ao final será realizado considerações com os resultados e possíveis pontos de 

melhorias. Este estudo foi elaborado de modo a cumprir 3 (três) objetivos principais: aplicação das 

técnicas de manutenção e sugerir melhorias para os planos; elaboração e desenvolvimento do banco 

de dados para armazenamento e tratamento das rotinas de manutenção; sugerir melhorias no 

processo de gestão da manutenção na universidade.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 CONCEITO DE MANUTENÇÃO  

A globalização da economia mundial leva a um constante aumento na competitividade organizacional, 

colocando em contraste ideias e concepções que aumentam a produtividade, garantindo a qualidade 

e a redução dos custos às organizações. Essa necessidade de agilidade imposta às organizações 

demanda cada vez mais eficácia na tomada de decisões, e tem levado a mutabilidade constante. O 

conceito de manutenção, assim como a grande maioria dos conceitos relacionados com a indústria, 

foi modificado ao longo do tempo, em função das necessidades cada vez maiores e dos estudos 

correspondentes que procuravam responder a essas necessidades (GURSKI, 2002). No passado um dos 

conceitos sobre manutenção consistia em restabelecer as condições originais dos equipamentos ou 
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sistemas. Hoje, uma das missões da manutenção é garantir a disponibilidade dos equipamentos e 

instalações de modo a atender a um processo de produção, preservando o meio ambiente, com 

confiabilidade, segurança e custos adequados (GURSKI, 2002). Para Gurski (2002), o segmento 

manutenção tem procurado se reorganizar, já que as novas exigências de mercado tornaram visíveis 

as limitações do atual sistema de gestão. O planejamento estratégico visa evitar que falhas ocorram, 

e não mais apenas a correção rápida destas.  

2.1.1 TIPOS DE MANUTENÇÃO  

As seguintes classificações em função dos tipos de manutenção são consideradas adequadas, sendo 

essa bastante atualizada em relação à norma ABNT:  

Figura 01 – Tipos de Manutenção 

 

2.1.2 ORGANIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

Com a finalidade de organizar e controlar o tagueamento é a base da manutenção. A tag é semelhante 

a uma etiqueta que se coloca no equipamento para identificá-lo, a partir dele é possível estruturar 

uma rede e/ou árvore contendo todos os equipamentos e locais da instalação. Esses itens são a base 

para planejamento e programação da manutenção, contribuindo para uma maior produtividade, 

redução de custo, menor retrabalho e perdas de produção (IFSC, 2013). Existem modelos de 

tagueamento que podem ser seguidos, podendo conter até cinco níveis de hierarquia, a depender do 
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porte. Uma dica importante na elaboração é sempre prever uma ampliação dos equipamentos, 

fazendo a identificação com bastante folga. (IFSC, 2013).  

2.1.3 TERMOGRAFIA  

Segundo Otani & Machado (2008) a temperatura é um dos parâmetros de mais fácil compreensão e 

acompanhamento, sua variação permite constatar alterações nas condições dos equipamentos, 

componentes e do próprio processo produtivo. Segundo Abreu et al. (2012) a inspeção termográfica 

é uma técnica não destrutiva realizada para medir temperaturas ou observar os padrões de 

distribuição de calor utilizando sistema infravermelho. O objetivo é obter informações relativas à 

condição operacional de um componente, equipamento ou processo.  

2.1.4 TERMOGRAFIA EM SISTEMAS ELÉTRICOS  

Os componentes do sistema elétrico podem acarretar interrupções no fornecimento de energia e 

muitas vezes causar danos irreparáveis, dentre vários temos: disjuntores, chaves de manobra com e 

sem carga; seccionadoras, barramentos emendas, conexões, transformadores, etc. (ABREU et al, 

2012). De maneira simplificada são consideradas anomalias térmicas as seguintes condições: 

temperatura do componente superior à máxima especificada, aquecimento superior à 25°C, exceto 

resistências, bobinas, etc., equipamento elétrico com temperatura superior a outro equipamento 

idêntico nas mesmas condições de carga e trabalho (ABREU et al, 2012).  

2.1.5 LIMITAÇÕES DA TERMOGRAFIA  

As limitações do uso da termografia podem ser descritas conforme a seguir:  

 

2.2 CONCEITO DE AUTOMAÇÃO  

A informação é algo vital processamento de dados inteligentes e sucesso das organizações. Nesse 

cenário o banco de dados se aplica como uma ferramenta capaz de reunir, armazenar e processar 
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informações com rapidez e segurança. (CRV, 2013). Para Matsumoto (2006), ele é considerado um 

conjunto de elementos integrados entre si, que se relacionam de forma lógica, compilando registros 

armazenados separadamente, processando-os e transformando-os em informação rápida e confiável. 

Segundo Matsumoto (2006), um processamento de dados ideal, é aquele que fornece acesso rápido, 

seguro, conserva a integridade, promove a independência, evita redundância e garante a segurança 

das informações. Foi percebido que a utilidade das informações depende da forma que são 

armazenadas, organizadas e acessadas. Sendo sua manutenção (atualização, adicionar, excluir dados, 

etc.) um dos fatores mais importantes para o sucesso dessa ferramenta. 

 3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO  

O desenvolvimento do artigo se ocorreu nas instalações da Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA), no campus de Mossoró-RN. Fundada em 1967, com o nome de ESAM (Escola Superior de 

Agronomia de Mossoró) e federalizada em 29 de Julho de 2005, a universidade vem passando por 

constantes mudanças. A federalização trouxe uma visibilidade e crescimento da universidade, 

recebendo uma maior variedade de cursos e de profissionais. Desde então, vem aumentando a cada 

ano o seu número de cursos de graduação e pós-graduação. Nesse contexto, a UFERSA vem passando 

por constantes transformações, tais como: acréscimo de estrutura física, aumento no quadro de 

pessoal, como professores e técnicos administrativos. Mediante todo esse aumento físico nas 

instalações, cresce também a demanda por energia elétrica, e uma necessidade latente de 

reestruturação da manutenção na universidade, comtemplando: profissionais mais qualificados, 

treinamentos, procedimentos, aplicação das técnicas de manutenção, cumprimento das questões 

normativas, dentre outros. Não foram observados a aplicação desses pontos na universidade, que são 

imprescindíveis ao crescimento seguro das instalações elétrica. Após a identificação dos potenciais 

pontos de ganhos, esse trabalho tem como proposta analisar a gestão de manutenção praticada na 

UFERSA, fazer considerações críticas, sugerir a integração da manutenção com automação através de 

um banco de dados.  

4. METODOLOGIA  

Esta etapa tem como objetivo enquadrar o estudo no método adequado, classificando e descrevendo 

como foi o seu desenvolvimento, além de detalhar cada uma das suas etapas. Segundo Ganga (2012), 

para enquadrar o estudo no método correto é necessário caracteriza-lo por quatro diferentes pontos 

de vista, são eles: abordagem de pesquisa, propósito da pesquisa, natureza dos resultados e 
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procedimentos técnicos. Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa, seu 

desenvolvimento se dá por meio de uma pesquisa bibliográfica e aplicação de estudo de caso, de 

forma a obter resultados de natureza aplicada, cujo objetivo é comparar/tratar os dados obtidos 

utilizando as técnicas de automação e manutenção apresentadas no decorrer deste trabalho. Segue 

detalhamento das etapas do trabalho:  

a) Definição do escopo do trabalho: o objetivo do trabalho é integrar conhecimentos de 

manutenção e automação de modo a contribuir para a melhoria do departamento de 

manutenção da universidade; 

b) Levantamento dos dados de Manutenção: uma das principais atividades consistiu na inspeção 

visual e termográfica, onde foram percorridas as redes elétricas, observando as possíveis 

irregularidades, fazendo os registros por meio de máquina fotográfica e termovisor Fluke TI 30;  

c) Armazenamento dos Dados: nessa etapa foi elaborado um banco de dados, onde a 

universidade pode associar conhecimento técnico as boas práticas de gestão da informação, 

podendo a qualquer instante consultar: histórico dos equipamentos, registros de informações 

sobre modo e efeito de falha, as intervenções, dentre outros. O desenvolvimento dessa 

ferramenta foi auxiliado pelo programa Microsoft Access 2010;  

d) Entrevistas: Aspectos Normativos e Recomendações de Segurança; o departamento de 

manutenção da universidade foi contatado e seus funcionários entrevistados para obtenção 

de informações sobre: rotina dos serviços, planejamento, procedimentos, itens de segurança 

e aspectos comportamentais. Na ocasião foi solicitado o diagrama das redes elétricas e 

autorização para realizar termovisão na subestação;  

e) Propostas de Melhorias: Nesse momento houve consolidados todos os dados, realizados as 

devidas comparações e análise crítica situacional, após foram propostas algumas melhorias a 

serem implantadas na universidade, tais como: criação de planos de manutenção, aplicação 

das técnicas de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, atendimento a recomendações 

de segurança e aspectos de gestão da manutenção de forma geral, dentre outros. Segue abaixo 

ilustração com o detalhamento das etapas realizadas nessa pesquisa:  
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Figura 03 – Fluxograma das etapas do trabalho 

 

5. ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS 

5.1 LEVANTAMENTO DOS DADOS DE MANUTENÇÃO  

Esta etapa consiste numa análise técnica, aplicando as ferramentas de inspeção visual e termográfica 

nas estruturas e equipamentos das redes elétricas, por meio de registros fotográficos e térmicos. Para 

melhor compressão dos problemas encontrados será ilustrado com figuras, destacando algumas 

avarias, descrição das possíveis causa e medidas a serem tomadas para sanar o(s) problema(s).  
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Fonte: Autoria Própria 
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Quadro 01 - Inspeção termográfica nas redes de distribuição 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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5.2 ARMAZENAMENTO DOS DADOS  

Esse tópico consiste na elaboração de um banco de dados com a finalidade de reunir informações 

acerca das estruturas e equipamentos, tais como: histórico, alterações realizadas e imagens 

ilustrativas num só lugar. Além disso, facilita a busca por meio de filtros de pesquisa, por exemplo: por 

meio do “tag” de um equipamento ou estrutura específica, ou até mesmo pela data em que foi 

realizada a alteração.  

5.2.1 FUNCIONALIDADE DO BANCO DE DADOS  

O banco de dados desenvolvido possui três módulos com utilidades relevantes, são eles: 

cadastro/atualização, no qual se pode cadastrar novos equipamentos ou estruturas e atualiza-los 

sempre que houver alguma alteração; consulta, no qual se pode filtrar os dados e obter informações 

específicas com rapidez e precisão, como por exemplo filtrar por “tag” ou data da modificação; e por 

último o módulo de relatório, que fornece uma fácil visualização e a possibilidade de impressão do 

que se deseja filtrar. A tela inicial que dá acesso aos módulos é de fácil entendimento, conforme a 

seguir:  

 

Como exemplo de visualização e ilustração de cada item dos módulos, segue abaixo relatório retirado 

através do filtro “tag” da subestação. Na figura 15, pode-se perceber os itens que descrevem o 

equipamento, a saber: etiqueta, que é individual para cada equipamento e, portanto serve para 

identifica-lo; data da modificação; nome do equipamento; localização, que se dá através de um ponto 

de referência; atividade/modificação realizada, que descreve o que foi feito; observações, que relata 

o que foi identificado; além da imagem para ilustrar o observado.  
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Figura 15 - Relatório da subestação.  

 

5.3 ENTREVISTAS: ASPECTOS NORMATIVOS E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA  

Para realização das atividades é necessário que o trabalhador esteja em condições físicas e psicológicas 

adequadas. Alguns itens são necessários que sejam observados, tais como: ordem de serviço na qual 

lhe dará autorização formal para intervenção; planejamento de material e ferramentas, análise de 

segurança, EPI´s/EPC´s necessários, treinamento e procedimento existentes, dentre outros. Conforme 

NR10, as intervenções em eletricidade devem ser realizadas prioritariamente, seguindo o 

procedimento a seguir:  

 

Nas entrevistas, visitas as instalações e serviços, foi possível identificar alguns aspectos relacionados a 

não conformidades observadas durante realização das atividades de manutenção, com uma visão a 

luz das normas brasileiras, conforme a seguir: 
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6. PROPOSTAS DE MELHORIAS  

Apenas na fase inicial da pesquisa fica evidente que a aplicação do gerenciamento de dados 

contribuirá para um melhor controle da manutenção, pois possibilitará um melhor acompanhamento 

dos serviços e anomalias, dispondo de histórico das intervenções e atualização das estruturas e 

equipamentos da rede de distribuição elétrica. Tão importante quanto implementar o banco de dados 

será realizar as manutenções necessárias para mantê-lo sempre com informações confiáveis, 

imprescindível na tomada de decisão. Nesse tópico serão abordadas sugestões e proposições de 

melhorias, a serem discutidas e implementadas na rotina de manutenção da universidade, como 

resultado do desenvolvimento dessa pesquisa. Essas ações têm como base as entrevistas, visitas 

técnicas, inspeções visuais/termográficas e compilação dos dados realizados no sistema elétrico.  

6.1 ROTINAS DE MANUTENÇÃO NAS REDES  

Distribuição A manutenção das redes de distribuição devem ser realizadas por meio de manutenções 

corretivas planejadas oriundas de rotinas programadas de inspeção visual e termográfica.  

6.1.1 INSPEÇÃO VISUAL  

Será realizada a cada 6 (seis) meses, devido as condições precárias de algumas instalações. A rotina 

consiste em percorrer as redes elétricas observando e registrando as anomalias encontradas, com 

auxílio de binóculos e máquina fotográfica. Segue os principais itens a serem observados durante 

inspeção:  
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6.1.2 INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA 

Será realizada a cada 4 (quatro) meses, devido a integridade das instalações, o elevado número de 

“pontos quentes” encontrados e por ser uma técnica ainda desconhecida (não aplicada) na 

universidade. A inspeção consiste em realizar uma análise termográfica dos equipamentos e 

condutores das redes elétricas, com auxílio de um termovisor e software dedicado.  

6.2 ROTINA DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA  

As intervenções na subestação se darão de duas maneiras: Manutenção corretiva planejada e 

Manutenção Preventiva.  

6.2.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA  

As manutenções corretivas serão planejadas oriundas das inspeções visuais e termográficas. 

a) Inspeção Visual  

A periodicidade será a cada 3 (três) meses, dada a criticidade, importância e perdas associadas a uma 

possível falha nessa instalação. Na inspeção visual é importante fazer uma avaliação técnica e da 

infraestrutura das instalações, conforme descrição a seguir:  



 

 

                                                                                                   508 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

 

b) Termovisão  

A periodicidade também será de 3 (três) meses, podendo ser realizado em conjunto com a inspeção 

visual. A inspeção termográfica será realizada percorrendo todas as conexões e equipamentos da 

subestação. Qualquer anormalidade deverá ser registrada no banco de dados, acompanhado e caso 

necessário planejada intervenção de reparo. Para auxiliar nesse trabalho é necessário a aquisição de 

instrumento termovisor, é importante atentar para aquisição de aparelhos com tecnologia implantada 

para realização dessa rotina durante o dia, é bastante comum esses aparelhos possuir limitações de 

trabalho diurno.  

6.2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

A intervenção será realizada a cada 12 (doze) meses. Esse período pode ser alongado a medida que as 

intervenções das inspeções visuais e termográficas estejam consolidadas e os resultados indiquem 

uma confiabilidade no sistema. O objetivo desse modelo de intervenção é evitar falha nos disjuntores, 

ajustes de proteções, conexões folgadas, vazamentos, dentre outros. Segue os principais serviços que 

devem ser realizados durante a manutenção preventiva: 
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6.3 ROTINA DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO AÉREA (TRANSFORMADORES) 

A rotina de intervenções nos transformadores será realizada através de manutenção preventiva anual, 

visto que as inspeções visuais e termográficas na rede contribuirão para detectar possíveis anomalias 

nesse equipamento. Posteriormente esse prazo pode ser alongado mediante estudo de confiabilidade. 

Durante a realização da intervenção é importante observar os seguintes itens: Resistência de isolação, 

malha de aterramento, relação de transformação, vazamentos, estados das buchas e conexões, 

dimensionamento do elemento fusível, dentre outros.  

6.4 GESTÃO DA MANUTENÇÃO  

A base para uma boa gestão está na organização das instalações, dessa maneira é imprescindível que 

a universidade possa avançar nos seguintes aspectos: identificação de todas as estruturas e 

equipamentos, atualização do diagrama unifilar das redes de distribuição, disponibilizar os manuais, 

prover treinamentos de segurança e técnicos para os executantes, adquirir novas tecnologias, 

equipamentos. Muito importante nesse contexto é uma mudança de ideologia, rever/atualizar a 

forma na qual a universidade “pensa” a manutenção, precisa haver mudanças capazes implementar 

um novo modelo de gestão, onde tenha como foco o trabalho proativo, monitorar e intervir nos 

equipamentos de forma a evitar paradas não planejadas.  

6.5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO (SS)  

Nesse tópico a proposta é melhorar a forma na qual as solicitações de serviço são realizadas, 

atualmente as solicitações são realizadas por telefone ao setor de manutenção. A proposta é que a SS 
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também possa ser realizada através da intranet/SIGAA, pessoas com autorização de acesso ao sistema 

poderá fazer a solicitação, para isso haverá um local específico, as mesmas serão processadas pelo 

setor de manutenção e ao final enviado um feedback: uma avalição de satisfação, que futuramente 

poderá servir como indicador e uma explicação para a não realização do serviço. As solicitações de 

manutenção atualmente são realizadas apenas por telefone, restringindo sobremaneira o acesso ao 

departamento, outro problema é a falta de rastreabilidade dessas solicitações, não é possível 

acompanhar o processamento da mesma, sempre fica a dúvida se o serviço será ou não executado, 

ou seja, não existe feedback. Segue abaixo sugestão de uma alternativa para processamento dessas 

solicitações: 

Figura 21 – Nova alternativa para solicitação de serviço de manutenção 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o desenvolvimento da pesquisa fica perceptível a integração existente entre a manutenção e 

automação. Com relação aos objetivos, é importante ressaltar o cumprimento pleno das expectativas, 

pois foram aplicadas diversas técnicas de manutenção, identificados os problemas e propostos criação 

de planos para gerenciamento das rotinas de serviço, outra contribuição está na elaboração de um 

banco de dados para armazenamento e processamento inteligente dessas informações, ao final foram 

sugeridas algumas ferramentas, equipamentos e rotinas para melhorar o processo de gestão da 

manutenção na universidade. Durante o desenvolvimento do trabalho foram identificados alguns itens 

das instalações e/ou rotinas da manutenção que precisam ser discutidos/implementados na 

universidade: identificação das estruturas e equipamentos das redes aéreas; melhor capacitação e 

treinamentos da força de trabalho; adequação as normas regulamentadoras NR 6 e 10; 

atualização/disponibilidade dos diagramas e manuais nos locais de serviço; e principalmente a forma 

reativa como se trabalha a manutenção, uma vez que não foi identificado nenhuma rotina pré-

estabelecida de intervenção nos equipamentos.  

Mediante análise das informações contidas nessa pesquisa, é relevante os problemas encontrados no 

disjuntor da subestação, ou seja, preocupa a presença constante de aquecimento nas buchas do 

equipamento, problema esse que persiste desde 2012, conforme histórico disponível no banco de 

dados. Vale ressaltar que não havendo intervenção, esse equipamento caminha para uma possível 

falha: rompimento da conexão, perda de isolação, danos a estrutura física do disjuntor pela elevação 

da temperatura, em alguns casos essas falhas levam a perda total do mesmo.  

O desenvolvimento do banco de dados trouxe algumas vantagens: processamento inteligente das 

informações, consolidação dos dados, evita redundâncias, diminui inconsistências, melhor 

organização, facilidade de acesso e atualização dos dados. Por fim é importante ressaltar que a 

aplicação das técnicas, conforme esse trabalho propõe e sugere, indica uma nova perspectiva nos 

serviços de manutenção, contudo ainda é necessário algo mais, precisa haver mudança de concepção, 

metodologia e gestão. Para melhor desempenho da função manutenção e sucesso neste quesito, é 

necessária uma quebra de paradigma, é preciso compreendê-la como uma ferramenta que agrega 

valor à universidade.  
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Resumo: Em um mercado altamente competitivo, os programas de qualidade e a liderança estão 

sendo citados nas empresas como estratégias de sustentação, trazendo impacto positivo para o 

crescimento das organizações. Durante a implantação de sistema de gestão da qualidade, a atuação 

dos líderes é fundamental para o sucesso da gestão, pois é através dos líderes que os colaboradores 

buscam a qualidade nos processos desenvolvidos. Diante disto, o presente artigo tem como objetivo 

analisar o perfil de liderança dos alunos da disciplina de gestão da qualidade do curso de engenharia, 

com o intuito de destacar a importância dos líderes na implantação e manutenção de sistemas de 

gestão da qualidade. Os dados foram coletados através de questionário com alunos da disciplina, onde 

o referencial teórico forneceu a base para a temática em questão e, através da análise feita a partir 

dos dados coletados revelam que os alunos da disciplina de gestão da qualidade possuia um perfil de 

líder que identifica as necessidades e motiva seus seguidores para que eles alcancem altos padrões de 

desempenho e resultados.  

 

Palavras-chaves: Gestão da Qualidade, Perfil de Liderança, Sistemas de Gestão da Qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diante das diversas estratégias de sustentação das empresas num mercado altamente competitivo, os 

programas de qualidade e a liderança tem sido frequentemente citados, trazendo impacto positivo no 

crescimento das vendas e redução dos custos. Durante a implantação de sistema de gestão da 

qualidade, a atuação dos líderes é fundamental para o sucesso da gestão, é através dos líderes que os 

colaboradores conhecem e buscam a qualidade nos processos desenvolvidos.  

Lakshman (2006) indica que o potencial de integrar a literatura de liderança com a literatura de gestão 

da qualidade é vasto e pode ser benéfico tanto para a teoria quanto para a prática. Assim, a liderança 

é de fundamental importância para a gestão da qualidade, servindo de base para a implantação e 

manutenção de programas de qualidade.  

De acordo com Bergamini (1994), a realidade das organizações brasileiras mostra a falta de líderes, 

assim como um desconhecimento do que venha a ser um líder. Raramente encontra-se em uma 

organização verdadeiros líderes. 

O exercício da liderança se tornou mais urgente nos dias atuais. Uma vez que, com o reconhecimento 

de que organizações são sistemas que operam em redes dinâmicas e abertas em seus ecossistemas, o 

exercício da liderança está distribuído ao longo de toda a organização e, por vezes, extrapola suas 

fronteiras.  

Os engenheiros têm papel fundamental nesta temática, pois vários desses profissionais ocupam cargos 

de liderança, logo deve está apto a liderar sua equipe e motivá-la para o crescimento da empresa. 

Com base nos fatos apresentados, este estudo tem como objetivo analisar o perfil de liderança dos 

alunos da disciplina de gestão da qualidade do curso de engenharia, com o intuito de destacar a 

importância dos líderes na implantação e manutenção de sistemas de gestão da qualidade. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. LÍDER E LIDERANÇA 

O conceito de liderança e líder sofreu uma evolução ao longo da história, este trabalho fundamenta-

se na definição do educador Cortella (2015) que diz que liderar é inspirar, motivar e animar ideias, 

pessoas e projetos. Desse ponto de vista, liderança é a capacidade de elevar para melhor uma condição 

coletiva. É por isso que não se deve confundir liderança com chefia. Chefes são ligados à hierarquia e 
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não são os responsáveis por elevar uma equipe para o melhor, diferentemente do líder, que implica 

nessa elevação e busca constantemente isso. 

Segundo Martinelli (2012), a liderança pode ser definida como o processo de condução, direção e 

influência sobre um grupo de pessoas em busca de um objetivo comum, estimulando os liderados e 

aproveitando seu máximo potencial de maneira efetiva, e que possibilite resultados mensuráveis além 

do esperado. 

Os líderes são a base das empresas e os seus comportamentos e atitudes devem refletir a política da 

organização que representam. Martinelli (2012), afirma que os líderes são os principais responsáveis 

pelo sucesso ou fracasso de uma organização. É através dos líderes que a organização é dirigida rumo 

ao seu objetivo, as estratégias são implementadas, os colaboradores são motivados e orientados. Por 

isso alguns aspectos como: ética, respeito, disciplina e humildade são de fundamental importância 

para todo e qualquer líder. 

Chiavenato (2000) afirma que a liderança é necessária em todos os tipos de organizações humanas, 

principalmente nas empresas, e em cada um de seus setores. O administrador precisa conhecer a 

natureza humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar. Acrescenta que a liderança é um processo 

contínuo de escolha que permite a empresa caminhar em direção à sua meta, apesar de todas as 

perturbações internas e externas. O grupo escolhe como líder a pessoa que lhe pode dar maior 

assistência e maior orientação para solução de seus problemas, para atingir seus objetivos. 

2.1.1. PERFIL DE LIDERANÇA  

Para a presente pesquisa, optamos por trabalhar com o modelo de liderança transformacional-

transacional, pois além de ser um dos modelos mais utilizados na literatura - segundo Avolio et. al. 

(2009), a teoria da liderança transformacional e transacional têm sido uma das mais pesquisadas nos 

últimos 20 anos – é também um dos modelos mais utilizados na literatura em gestão da qualidade. 

Este modelo também foi adotado por Barbosa (2015) para a realização de um estudo que relacionou 

liderança e gestão da qualidade. 

Bass e Riggio (2006) desenvolveram os conceitos de liderança transformacional e transacional. Esta 

teoria se desenvolveu no contexto das novas perspectivas em liderança que surgiram após o século 

20, e que se opunham às teorias tradicionais, enfatizando emoções e valores, e reconhecendo a 

importância de comportamentos simbólicos e do papel do líder em dar sentido ao trabalho do 

liderado. 
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O modelo de liderança transformacional-transacional considera a existência de dois pólos no que diz 

respeito ao comportamento do líder, além de um terceiro tipo, uma contra variável, denominada 

liderança passiva (BASS, 1985; BASS; AVOLIO, 1990). 

O pólo transformacional, como o próprio nome indica, se refere aos comportamentos gerenciais que 

transformam os liderados e os inspiram a ir além das expectativas, transcendendo o interesse pessoal 

pelo bem da organização (AVOLIO et. al., 2009). 

O pólo transacional do modelo baseia-se na percepção da liderança como uma relação de troca de 

esforços por recompensas (BASS; AVOLIO, 1990). Assim, este estilo de liderança é caracterizado por 

estabelecer metas, monitorar e checar resultados. Fazem parte desse estilo os comportamentos de 

recompensa contingente, gerenciamento por exceção ativo e gerenciamento por exceção passivo 

(BASS; AVOLIO, 1990). 

A recompensa contingente envolve a designação de tarefas e o acordo sobre o que precisa ser feito, 

além do estabelecimento de recompensas em troca de um desempenho satisfatório (BARBOSA, 2015). 

Segundo Bass e Riggio (2006), a recompensa contingente pode ser transacional se a recompensa for 

material, como um bônus, mas transformacional se a recompensa for psicológica, como um elogio. 

Bass (1990, 1999) considera ainda a existência de um estilo laissez-faire, ou estilo de abdicação de 

liderança, relacionado a características como insatisfação, conflito e inefetividade. O líder passivo é 

aquele que evita a tomada de decisão, o envolvimento em decisões e o comprometimento em dar 

instruções. 

O Quadro 1 apresenta as principais características de cada um dos três estilos de liderança 

apresentados dentro do modelo transformacional-transacional. 
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Quadro 1 – Estilos de Liderança do Modelo Transformacional-Transacional. 

 
Fonte: Barbosa (2015) 

2.2. SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

A qualidade é um elemento de fundamental importância para a competitividade organizacional, e sua 

gestão é operacionalizada por um sistema composto por princípios, métodos e ferramentas que 

englobam toda a organização no que tange o controle e a melhoria dos processos de trabalho, e muitas 

vezes estendendo a gestão para toda cadeia produtiva. 

A adesão de sistemas de gestão da qualidade auxilia as organizações a analisar os requisitos das partes 

interessadas gerando resultados que ajudem a definir e gerir os processos de forma a contribuir para 

que a empresa alcance os objetivos esperados.  

Pode-se definir um sistema de gestão da qualidade como um conjunto de recursos, regras e 

procedimentos que são implantados numa organização para satisfazer as necessidades e expectativas 

das partes interessadas (clientes, acionistas, fornecedores, sociedade, etc.) (TOLEDO et. al., 2013). De 

forma que o sucesso de sua implantação depende dos valores inseridos a cultura organizacional da 
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empresa, sendo fundamental importância à incorporação e construção de valores compartilhados 

entre todos os seus membros.  

 Uma mudança cultural, como a requerida pela Qualidade, depende do tipo de liderança e 

compromisso exercido pela alta administração; do apoio, participação e liderança da gerência média; 

de políticas de motivação e reconhecimento para os empregados; e da construção de estruturas de 

trabalho, recompensa e responsabilidades mais condizentes com esse novo ambiente (TOLEDO et 

al.,2013). 

O sistema de gestão da qualidade pode fazer uso de modelos referência que funcionam como 

estruturas norteadoras das políticas, processos e práticas relacionados ao planejamento, ao controle 

e à melhoria da qualidade. A adoção de tais modelos irá depender do contexto de mercado em que a 

empresa está inserida, desta forma fazendo com que eles não sejam concorrentes entre si, e sim 

complementares.  

Os modelos de maior destaque são: gestão da qualidade total, os prêmios de excelência em gestão da 

qualidade e sistemas de normalização. 

2.3. PRÊMIOS DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NA QUALIDADE 

Os Prêmios Nacionais de Qualidade foram instituídos pela primeira vez no mundo, no Japão, em 1951. 

Nesta data foi criado o Prêmio Deming de Qualidade, cujo nome é uma homenagem ao professor 

norte-americano W. E. Deming, que a convite da JUSE - União dos Engenheiros e Cientistas do Japão, 

estivera no país coordenando seminários e palestras sobre controle de qualidade e pesquisa de 

mercado. Nos EUA, o primeiro prêmio relacionado ao gerenciamento para a qualidade, foi a medalha 

Edward, criada pela ASQC - Sociedade Americana de Controle de Qualidade, em 1959. Algum tempo 

mais tarde (1987), por iniciativa do NIST - Instituto Nacional de Normas e Tecnologia, foi criado o 

Prêmio Malcom Baldrige, este, por sua vez, já baseado na série de critérios que caracterizam a 

chamada gestão da qualidade (JURAN, 1994). 

O Malcolm Baldrige National Quality Award inovou ao preconizar a excelência na gestão 

organizacional. Portanto, seu escopo não está relacionado somente à gestão da qualidade, mas refere-

se às práticas voltadas para a gestão de toda a organização e que conduzem a resultados de excelência. 

O prêmio americano serviu de referência para a criação de outros modelos de prêmios nacionais, 

inclusive o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) no Brasil (TOLEDO et al., 2013). 
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2.3.1. PRÊMIO MALCOLM BALDRIGE 

Com objetivo de aumentar a qualidade e a competitividade das empresas norte-americanas, em 1987, 

o Congresso americano criou o Malcom Baldrige National Quality Award, atualmente administrado 

pelo National Institute of Standards and Technology.  

Tem como principais objetivos conscientizar as organizações para que estas conheçam e entendam as 

exigências para se alcançar excelência nos resultados e compartilhar informações sobre práticas e 

estratégias de qualidade de sucesso, demonstrando as vantagens em aplicar estas práticas (Brown, 

1995). 

O modelo de excelência do Prêmio Malcolm Baldrige possui uma estrutura própria mostrando a 

organização numa perspectiva sistemática, representado na figura 1. 

Figura 1 - Modelo de excelência do prêmio Malcolm Baldrige 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Toledo (2013) 

No topo da figura está o perfil organizacional, que caracteriza a organização (ambiente, 

relacionamentos-chave e situação estratégica) e auxilia no seu entendimento pelos avaliadores do 

modelo do Prêmio. 

Os critérios de avaliação são divididos em sete categorias mostrados na tabela 1. Cada critério é 

composto por itens de avaliação e questões específicas, que precisam ser respondidos pelas 

organizações participantes. 
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Tabela 1 – Pontuação dos critérios de excelência 

 

Fonte: NIST (2009) 

O critério Liderança examina como os responsáveis pela administração da organização exercem a sua 

liderança, como demonstram o compromisso com a excelência na gestão e como a organização 

cumpre suas responsabilidades legais, sociais, éticas e de apoio às comunidades-chave.  

2.3.2. PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE - PNQ 

O Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) foi criado em 1991, tem como requisitos alcançar a excelência 

do desempenho e se destacar na competitividade. Tem uma constante troca de informações, métodos 

e sistemas de gestão que atingem o sucesso decorrente destes requisitos. É um processo aberto a 

organizações de todos os portes e setores que estejam em busca de aprimorar seus modelos de 

negócio e gestão (VASCONCELLOS, FORTUNA, LUCAS, 2012). 

O modelo de excelência do PNQ é representado na figura 2. 

Figura 2 - Modelo de Excelência em Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FNQ (2007) 
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A pontuação de cada critério está estruturada, conforme a tabela 2.  

Tabela 2- Pontuação dos critérios de excelência 

Fonte: FNQ (2009) 

O critério liderança traduz à forma de atuação das pessoas que detém a propriedade e das que atuam 

na direção, exercendo a liderança em todos os níveis na organização. Visa o desenvolvimento da 

cultura da excelência como fonte de motivação, a promoção de relações de qualidade e a proteção 

dos interesses das partes. Trata do comprometimento dos líderes com formas efetivas de governança, 

com os valores e princípios da organização, além das estratégias e da promoção do sistema de gestão 

para a excelência. Proporcionando a criação de um ambiente organizacional que estimule as pessoas 

a buscar e realizar um propósito comum e duradouro. 

3. METODOLOGIA 

3.1. CLASSIFICAÇÃO E NATUREZA DA PESQUISA 

O presente trabalho insere-se no âmbito de um estudo de caso, tendo como objetivo analisar o perfil 

de liderança dos alunos da disciplina de gestão da qualidade do curso de engenharia, com o intuito de 

destacar a importância dos líderes na implantação e manutenção de sistemas de gestão da qualidade. 

A motivação desse estudo consiste no fato de que a atuação da liderança é imprescindível para uma 

eficiente gestão da qualidade. Considerando que os engenheiros são profissionais que tendem a 

ocupar cargos de liderança, decidiu-se tratar dessa temática em sala de aula relacionando-a com 

gestão da qualidade. 

Segundo Yin (2005, p.20): “utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para contribuir com o 

conhecimento que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, políticos e de grupo, além de 

outros fenômenos relacionados”. Para o autor, essa é uma abordagem metodológica que “permite 
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uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da 

vida real”. Esse tipo de investigação “beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas, 

para conduzir a coleta e a análise de dados” (ibidem, p. 33). 

Quanto à abordagem, o estudo se caracteriza como qualitativo, uma vez que, segundo Richardson 

(1999), este modo de pesquisa consiste em uma tentativa de compreensão detalhada dos significados 

e características situacionais apresentadas. Enfatiza-se que nesse tipo de abordagem podem-se 

realizar análises minuciosas em relação ao fenômeno estudado. 

A escolha deste tipo de estudo é devido às características do trabalho, à possibilidade de organizar e 

distribuir o tempo, de escolher as pessoas que serão entrevistadas e assim, obter-se uma análise das 

situações propostas. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E OBJETO EM ESTUDO 

O presente trabalho foi realizado com alunos do curso de engenharia de produção e engenharia de 

produção mecânica que cursavam a disciplina gestão da qualidade na Universidade Federal da Paraíba 

no período 2015.2. Informações foram coletadas por meio da aplicação de um questionário contendo 

22 (vinte e duas) questões para 11 (onze) alunos da disciplina. O questionário aplicado foi retirado do 

estudo de Barbosa (2015) que consiste também em avaliar o perfil de líder relacionando com a gestão 

da qualidade. 

Numa primeira abordagem, foi apresentada aos alunos a importância da liderança para o sistema de 

gestão da qualidade, sendo estimulados a descrever uma experiência pessoal com uma pessoa que 

teve uma relação de trabalho que correspondesse a uma das situações: a) um líder que admira; b) um 

chefe problemático e c) uma situação muito difícil que uma pessoa comandou e foi bem sucedida. Em 

seguida, aplicamos o questionário, com base nos objetivos do tema que propomos estudar.  

Os procedimentos seguintes referem-se à análise de conteúdo, no qual analisamos concretamente: a 

transcrição do registro dos questionários, interpretação e correlação dos dados e conclusões com o 

intuito de destacar a importância dos líderes na implantação e manutenção de sistemas de gestão da 

qualidade. 
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4. RESULTADOS  

4.1. ANÁLISE DOS DADOS PARA AVALIAR O PERFIL DE LIDERANÇA DOS ALUNOS  

Para a realização da análise do perfil de liderança dos alunos da disciplina de gestão da qualidade, foi 

aplicado um questionário com 11(onze) alunos da disciplina, contendo 22 (vinte e duas) questões, 

onde estas procuram expor comportamentos que envolvem a liderança. Os dados obtidos foram 

expostos na tabela 4, que possibilitou a análise dos resultados, sendo estes responsáveis por todo o 

embasamento das considerações finais. 

A tabela 3 foi utilizada como base para a análise dos perfis de liderança e nela cada comportamento é 

relacionado a um tipo de perfil específico.  

Tabela 3- Situações que envolvem o perfil do líder. 
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Fonte: Adaptado de Barbosa (2015) 

A tabela 4 refere-se à quantidade de alunos que responderam de acordo com os comportamentos 

propostos. 

Tabela 4- Situações que envolvem o perfil do líder 
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Fonte: Adaptado de Barbosa (2015) 

Na análise dos dados foram utilizadas as escalas: sempre, quase sempre, frequentemente, com pouca 

frequência, raramente e nunca. As escalas nos extremos denominadas de: sempre, quase sempre, 

raramente e nunca, foram diretamente relacionadas aos perfis de liderança transformacional e 

transacional, de acordo com cada comportamento descrito na tabela 3. Já as escalas medianas: 

frequentemente e com pouca frequência, foram diretamente relacionadas ao perfil de liderança 

passiva. O registro dos dados foi realizado de acordo com o diagrama abaixo. 
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Figura 3- Diagrama para registro dos dados 

 

A partir do registro dos dados foi feita a construção da tabela 5 para identificar o perfil de liderança 

de cada aluno. Cada comportamento foi analisado de acordo com os perfis de lideranças, gerando os 

resultados abaixo.  

Tabela 5- Perfil de liderança dos alunos 
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Observando a tabela 5, verifica-se que o perfil mais evidente nos alunos é o de liderança 

transformacional, onde este apresentou um comportamento em todos os alunos acima de 50%. Já as 

lideranças passiva e transformacional apresentaram um comportamento variável entre os alunos. Vale 

destacar os comportamentos dos alunos 4 e 9 que apresentaram maiores índices de liderança 

transformacional, não possuindo um perfil de liderança transacional e liderança passiva, 

respectivamente.  

Diante da análise dos resultados, identifica-se que os alunos da disciplina de gestão da qualidade 

possuiu um perfil de líder que identifica as necessidades e motiva seus seguidores para que eles 

alcancem altos padrões de desempenho e resultados, de modo a encorajá-los a transcender seus 

interesses pessoais pelos objetivos do grupo, desenvolvendo suas próprias capacidades, buscando 

metas baseadas em sua motivação intrínseca. 

4.2. MÉTODOS PARA INCENTIVAR A IMPORTÂNCIA DOS LÍDERES NA IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Para Waldaman (1993), a conexão entre liderança e a implementação de processos de gestão da 

qualidade é evidente, dado que a liderança possui forte influência na determinação de objetivos para 

um grupo ou organização, além do desenvolvimento e manutenção da motivação dos membros do 

grupo para o alcance de tais objetivos.  

É fundamental a liderança na implantação de sistemas de gestão da qualidade, possibilitando o 

sucesso das organizações no mercado competitivo. Uma organização que deseja crescer de forma 

perene e sistêmica precisa exercitar a liderança diariamente. A partir da liderança valores e conceitos 

de ética serão disseminados, gerando o engajamento de colaboradores e a estruturação de práticas 

de gestão e das condições necessárias à busca da excelência. 

Diante disso, após a identificação do perfil de liderança dos alunos da disciplina, serão propostas ações 

ao longo da disciplina como forma de destacar a importância da liderança na implantação de sistemas 

de gestão da qualidade. A ideia inicial é inserir esta temática em sala de aula com a finalidade de que 

os alunos tenham uma visão dos diversos programas de qualidade, no qual a liderança está presente, 

sendo um dos principais critérios de pontuação. Serão propostas apresentações de seminários 

abordando os modelos de excelência em gestão, proporcionando aos alunos o conhecimento dos 

modelos existentes com ênfase na liderança. E assim, tendo conhecimento dos modelos, os alunos 

visitarão empresas e aplicarão questionários com o papel de avaliadores, identificando os pontos 
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fortes e as oportunidades de melhorias, sendo capazes de aprimorar a comunicação, a produtividade 

e a efetividade das ações da empresa.  
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5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho objetivou analisar o perfil de liderança dos alunos da disciplina de gestão da 

qualidade com o intuito de destacar a importância dos líderes na implantação e manutenção dos 

sistemas de gestão da qualidade. 

De acordo com os resultados da análise dos perfis de liderança dos alunos, foi possível observar que 

há uma grande tendência de líderes com perfil transformacional que buscam motivar suas equipes, 

para que eles alcancem altos padrões de desempenho e resultados. Constata-se também que o perfil 

de liderança laissez-faire foi o que menos alunos se identificaram, este é um resultado positivo, pois 

neste perfil os líderes tendem a ter um comportamento passivo, não tomam decisões e não há o 

envolvimento das pessoas. 

Destacou-se para os alunos que diante de um mercado altamente competitivo, os engenheiros são 

fundamentais para criar estratégias de sustentação que relacione a liderança como papel fundamental 

para a implantação e manutenção dos sistemas de gestão da qualidade, buscando a excelência nas 

organizações. 
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO 

Comportamento Sempre Quase 
sempre 

Frequentemente Com pouca 
frequência 

Raramente Nunca 

1) Buscar novas 
oportunidades para a 
unidade/departamento/org
anização. 

      

2) Mostrar que tem 
expectativas altas em 
relação a equipe 

      

3) Avisar quando o 
desempenho dos membros 
da equipe é insatisfatório. 

      

4) Considerar as 
necessidades pessoais dos 
membros da equipe. 

      

5) Negociar com os membros 
da equipe sobre o que eles 
podem esperar receber em 
troca das suas realizações. 

      

6) Estimular os indivíduos a 
pensar sobre problemas 
antigos de novas maneiras. 

      

7) Elogiar quando os 
membros da equipe fazem 
um trabalho acima da média. 

      

8) Liderar “fazendo” ao invés 
de simplesmente “dizendo”. 

      

9) Mostrar seu 
descontentamento quando 
o trabalho dos membros da 
equipe é abaixo dos níveis 
aceitáveis. 

      

10) Conseguir que o grupo 
trabalhe junto em busca do 
mesmo objetivo. 

      

11) Dar aos membros da 
equipe o que eles querem 
em troca do seu apoio. 

      

12) Insistir no melhor 
desempenho da equipe. 

      

13) Dizer aos membros da 
equipe o que fazer para 
serem recompensados pelos 
seus esforços. 

      

14) Apresentar novas formas 
de olhar para as coisas que 
costumavam ser confusas 
para os membros da equipe. 

      

 
15) Liderar pelo exemplo. 

      

16) Sempre dar feedback 
positivo quando um membro 
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da equipe tem bom 
desempenho. 
17) Indicar sua desaprovação 
caso o desempenho dos 
membros da equipe seja 
abaixo do que eles são 
capazes. 

      

18) Mostrar respeito pelos 
sentimentos dos membros 
da equipe. 

      

19) Fazer acordos com os 
membros da equipe com 
relação ao que eles vão 
receber se fizerem o que 
deve ser feito. 

      

20) Entender claramente 
para aonde a equipe está 
indo. 

      

21) Incentivar os 
funcionários a trabalharem 
em equipe. 

      

22) Repreender membros da 
equipe se seu trabalho 
estiver abaixo dos padrões. 
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Capítulo 34 
 
 
 
MODELO ESTOCASTICO DE PLANEJAMENTO PARA 
A CADEIA LOGISTICA DA SOJA 
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Silvia Araujo dos Reis (UFU - silviaeal@yahoo.com.br) 
Fernando Franco Parreira (UFU - ffp_92@yahoo.com.br) 

 

Resumo: A produção agrícola é uma das mais importantes e dinâmicas do Brasil. Como commodities, 

as oleaginosas mostram sua importância no PIB brasileiro. Somente a soja foi responsável por 33% do 

montante gerado por todas as culturas temporárias do país. Sendo assim, este trabalho busca relatar 

as dificuldades encontradas pelos pequenos e médios produtores de soja a fim de elaborar um modelo 

estocástico que auxiliem na tomada de decisão do mesmo. Através de uma entrevista qualitativa, com 

abordagem exploratória, ficou evidente a dificuldade vivenciada pelos produtos referente à decisão 

de quando vender e quanto vender, visto que a soja possui um preço cotado pela bolsa de valores com 

oscilações consideráveis, tal entrevista foi relatada em um trabalhado publicado anteriormente. Desta 

maneira foi elaborado um modelo estocástico a partir de um um modelo determinístico já realizado. 

A modelagem estocástica vem com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão de vendas para o ano 

de 2015, com base nas projeções para esse ano, para os cenários: pessimista; conservador e otimista. 

O resultado obtido para o modelo estocástico mostrou o quanto vender e quando vender para cada 

cenário, também, mostrou que, quando o cenário é pessimista, é favorável a venda da soja na época 

de safra. 

Palavras-chave: modelagem estocástica, complexo soja, cadeia logística. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentro do panorama do agronegócio brasileiro, a soja, que segundo Brum et al. (2005), foi uma das 

principais responsáveis pela introdução do conceito de agronegócio no país. Além de acumular nos 

últimos 20 anos grande espaço nas decisões econômicas deste setor (BRAUN e TALAMINI, 2009). De 

acordo com o relatório divulgado pelo CEPEA (2011), o PIB da cadeia de soja de R$ 36 bilhões, em 

2009, foi equivalente a 33% do montante gerado por todas as culturas temporárias do país. 

Em descompasso com o crescimento da produção e exportação do complexo soja, formado por grão, 

farelo e óleo de soja, o Brasil tem apresentado uma série de deficiências logísticas e fragilidades nos 

processos de comercialização agrícola, principalmente no que diz respeito às etapas de armazenagem 

e transporte, o que tem interferido na competitividade do produto brasileiro (AZEVEDO et al., 2008).  

Bizerra et al. (2010) afirmam que em um mercado competitivo como o desta commodity, a otimização 

de sistemas deixou de ser uma opção de maior rentabilidade e tornou-se uma necessidade crescente, 

devido à volatilidade dos retornos sobre o capital investido. 

Martins et al. (2002), ressaltam os problemas que os produtores enfrentam com a falta de sistemas 

que os auxiliem, pois os mesmos devem aceitar as condições impostas pelos intermediários das ações 

a quem eles são sujeitos. Assim, suas rentabilidades econômicas são limitadas, pois vendem seus 

produtos na época da safra quando os preços são considerados os menores. 

Neste sentido, é notória a necessidade de desenvolvimento de planos que busquem a otimização dos 

processos relacionados ao complexo da soja, sejam eles nos níveis estratégicos, táticos ou 

operacionais, pois o ponto ótimo de um sistema somente será alcançado quando existirem 

ferramentas que auxiliem as tomadas de decisões. 

Diante dessas oportunidades e desafios, este trabalho apresenta como objetivo a modelagem 

estocástica que auxilie os pequenos e médios produtores da região de Capinópolis – MG. Este modelo 

vai de encontro com os problemas identificado em Parreira, Verzeloni e Reis (2014), além de ser um 

aprimoramento do modelo determinístico desenvolvido nesse. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o desenvolvimento do modelo matemático partiu da premissa que os problemas enfrentados 

pelos agricultores se mantiveram assim como descrito em Parreira, Verzeloni e Reis (2014). 

Retomando que nesse foi realizado uma pesquisa qualitativa com abordagem exploratória cujo 
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objetivo foi levantar as principais dificuldades vivenciadas pelos agricultores , chegando a conclusão 

que: os processos de plantio da soja, sua comercialização e transporte são bastante semelhantes para 

os produtores entrevistados; as maiores dificuldades relatadas diz respeito aos processos de 

comercialização das safras de soja, ou seja, quanto vender a cada período e quando vender e, além 

disso, a falta de infraestrutura para o armazenamento dos grãos, possibilitando assim, a venda da soja 

em um momento mais vantajoso para os produtores. 

Em relação à problemática da comercialização das safras de soja, foi desenvolvido um modelo 

matemático determinístico, cujos parâmetros são considerados fixos, o que não condiz com a 

realidade vivenciada pelos agricultores. Assim viu-se a necessidade de aprimorar o modelo anterior. 

Assim, o modelo estocástico, cujos parâmetros são variáveis será desenvolvido por ser uma 

aproximação mais realística da problemática vivenciada pelos agricultores. 

Para desenvolver o modelo estocástico foi levado em consideração o método descrito por Mitroff et 

al. (1974) apud Junqueira e Morabito (2006), no qual 6 estágios devem ser abordados. Os respectivos 

estágios são: conceituação do problema, modelagem, validação do modelo, resolução do modelo, 

feedback e implementação. Após os modelos serem totalmente desenvolvidos, os mesmos foram 

implementados no software AIMMS 3.12, utilizando o solver CPLEX. 

2.1 MODELO ESTOCÁSTICO 

Com o desenvolvimento tecnológico, os computadores passaram a ter uma maior potência para a 

resolução de problemas matemáticos, podendo resolver cálculos mais complexos, com mais variáveis. 

Isso está fazendo com que as empresas procurem métodos de resolução que se aproximam cada vez 

mais a realidade. Um exemplo disso é a substituição da programação determinística pela programação 

estocástica (CAMPELLO, 2002). 

Segundo Sen e Higle (1999), a programação estocástica possui parâmetros incertos, ou seja, não se 

sabe exatamente a demanda (por exemplo). Essa programação deve ser usada quando o método 

determinístico não satisfaz o problema apresentado, como, normalmente é o caso de problemas de 

planejamento de cadeias de suprimento.  

Segundo Taylor e Karlin (1998), os modelos de programação estocástica combinam o paradigma de 

alocação ótima de recursos com a modelagem dos parâmetros aleatórios, fornecendo as melhores 

decisões que protegem das incertezas do futuro. 
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Além de possuir os parâmetros variados, nessa programação deve ser levado em conta se seus dados 

estão no curto, médio ou longo prazo. Pois dependendo do período de tempo em que se encontra, os 

parâmetros iniciais podem estar relacionados a alguns tipos de erros específicos, como por exemplos, 

dados com variações em curto prazo estão relacionados com fatores não controlados, como falha no 

equipamento ou processo. Por outro lado, dados com variações em longo prazo representam fatores 

externos a organização, como, por exemplo, a demanda e a oferta (DI DOMENICA et al., 2007). 

Ainda segundo o autor, a modelagem estocástica pode ser dividida em três segmentos: modelos de 

distribuição, modelos probabilísticos e modelos de recursos. 

Modelos de Distribuição (Distribution Models) são problemas de otimização que proporcionam a 

distribuição do valor da função objetivo para diferentes realizações dos parâmetros aleatórios e para 

seus valores esperados (DI DOMENICA et al., 2007).  

O Modelo Probabilístico (Chance-Constrained Programming), proposto por Charnes e Cooper (1959), 

permite que restrições do segundo estágio sejam expressas em termos de declarações probabilísticas 

das decisões do primeiro estágio. Visto que restrições do segundo estágio podem ser violadas desde 

que incorporem medida de risco, as ações corretivas presentes nos modelos de recurso são evitadas. 

Este tipo de modelo é útil quando os custos e benefícios associados às decisões de segundo estágio 

são difíceis de serem avaliados. 

O Modelos de Recurso (Recourse Models) é um dos segmentos da modelagem estocástica que é 

aquela na qual decisões ou ações de recursos podem ser tomadas depois da incerteza ter acontecido 

(DANTZIG, 1955). Este modelo usa ações corretivas para compensar a violação das restrições que 

surgiram após a ocorrência das incertezas. São utilizados para problemas de múltiplos estágios e mais 

comumente para dois estágios 

A modelagem parte da premissa de que há dois tipos de decisão, a primeira são aquelas tomadas antes 

do vetor aleatório ser resolvido, ou seja, a decisão é tomada sem as informações necessárias, essas 

são chamadas de decisões de primeiro estágio. O segundo tipo de decisão são as decisões de segundo 

estágio, que são aquelas “corretivas”, ou seja, as decisões que serão tomadas após o evento aleatório 

ser resolvido. 

A modelagem clássica de modelos estocásticos de recursos com dois estágios possui a seguinte 

formulação (BIRGE e LOUVEAUX, 1997): 

Min  =  + [ ( , )]    , .   = , ≥ 0                             (1) 
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, ( , ) = min { | = ℎ − , ≥ 0}                            (2) 

  ℜ , ∈  ℜ                                                                                         (3) 

 Na equação (3), ℜ , é o vetor das variáveis de decisão de primeiro estágio que, como descrito 

anteriormente, serão resolvidas antes do vetor aleatório ser resolvido. E ∈  ℜ  é o vetor das 

variáveis de segundo estágio, que serão resolvidos depois que tiver a informação do vetor, são ditas 

ações corretivas. É importante ressaltar, que as decisões de y são dependentes das decisões de x e da 

informação do vetor aleatório.  

O vetor de custo é denotado por ℜ  e a matriz dos coeficientes é denotado por ℜ × , já o 

termo ℜ  refere-se à quantidade de recursos disponíveis. Esses parâmetros são fixos, 

determinístico de primeiro estágio.  

Já o parâmetro incerto, estocástico, é denotado por  é o vetor aleatório formado pelos componentes 

de , ℎ , com distribuição de probabilidade conhecida. Logo, com a realização do evento aleatório 

os componentes , ℎ  passam a ser conhecidos. Sendo que: ℜ  é o vetor custo do segundo 

estágio; ℜ ×  é a matriz dos coeficientes de recursos do segundo estágio.   

Supõe que o vetor aleatório  possui um número finito de realizações , , … . , com 

probabilidades , , … . . Assim, o valor esperado [ ( , )] pode ser escrito em função do 

somatório:  

 [ ( , )] = ∑  ( , )                                           (4) 

Reescrevendo: 

 Min ( , ) =  + ∑ ( , ) , . = , ≥ 0,              (5) 

Onde ( , ) é o valor ótimo do problema de segundo estágio para cada realização = 1, 2,3 … . . 

As decisões de primeiro estágio, vetor x, são do tipo “aqui e agora” (here-and-now) e será o mesmo 

independente da realização do vetor aleatório (BIRGE e LOUVEAUX, 1997). Isso é feito através da 

minimização do custo . 

As decisões do vetor estocástico y conjectura o comportamento ótimo para aquela determinada 

resolução do vetor aleatório e No segundo estágio, onde as informações  já estão disponíveis, é 

tomada a decisão sobre o valor do vetor y. No primeiro estágio é minimizado o custo  mais o valor 

esperado do custo do problema de segundo estágio. A decisão tomada no problema de segundo 
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estágio reflete o comportamento ótimo no momento em que a incerteza é revelada, considerando as 

decisões tomadas no primeiro estágio. 

3. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Parreira, Verzeloni e Reis (2014), os problemas enfrentados pelos agricultores da região de 

Capinópolis – MG quanto à comercialização e transporte do complexo soja são bastante semelhante 

entre eles. Além disso, uma das maiores dificuldades relatadas diz respeito aos processos de 

comercialização das safras de soja, ou seja, quanto vender a cada período e quando vender. Assim 

como relataram a falta de infraestrutura para o armazenamento dos grãos, possibilitando assim, a 

venda da soja em um momento mais vantajoso para os produtores. 

Em relação à problemática da comercialização das safras de soja, foi desenvolvido um modelo 

matemático estocástico que apresentasse as melhores condições para a venda da soja para cada 

cenário de possibilidades de demanda no ano de 2015. 

3.1 MODELO ESTOCÁSTICO 

a) Índice 

Tabela 1 – Índices do modelo estocástico 

 

b) Dados de Entrada 

Tabela 2 – Parâmetros do modelo  
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c) Variáveis de Decisão 

Tabela 3 - Variáveis de decisão do modelo 

 

d) Função Objetivo 

A função objetivo deste modelo é semelhante ao do determinístico, onde se busca maximizar o 

retorno financeiro da safra de soja. 

=    −   −    − á  õ  

onde, 

  

e) Restrições  

As restrições de limitação de capacidade são:  

 

 

 

+    ≤              ∀                 (6) 

, + ,   ≤   ,        ∀ ,    (7)      

, − =   ,        ∀ ,           (8) 

  =  ((  .  ) + (  .  )) + (  . ( . , +  . , ))
,

 

  =  (  .  ) + ( . )
,

 

  =  (  . ) + ( , . )
,

 

Análise Econômica = 

((  . (( . (1+ ∝) − )– ) + (( ,  . (( . (1+∝) − )– ) 
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As restrições de balanceamento são: 

 

 

Já as restrições de não negatividade são:  

     

    

    

A inequação (6) garante que toda a quantidade de soja vendida pelo produtor não ultrapasse a 

demanda mínima do período. As inequações (7) e (8) garante que a quantidade de soja vendida em 

determinado período não irá ultrapassar a demanda estimada. A inequação (9) faz com que a 

quantidade determinada para ser estocada, tanto da decisão de primeiro estágio, quanto na decisão 

de segundo estágio, não ultrapasse a quantidade máxima a ser armazenada de acordo com o silo do 

agricultor. A equação (10) garante que toda a quantidade vendida no primeiro e segundo estágio, mais 

o que foi estocado no mês sejam igual à produção de soja do mês, mais o que se tinha estocado do 

mês anterior. Já as inequações (11), (12), (13), (14), (15) e (16) impõem que as variáveis de decisão 

sejam não-negativas. 

Um fator importante de ressaltar sobre o modelo é que nele contem uma variável de estoque para a 

soja, fato que não acontece na atual situação dos produtores, como foi descrito por eles. Neste caso, 

pode-se assumir valor 0 para o parâmetro “CapacidadeEstoque”. Entretanto, esta variável foi 

introduzida no modelo, pois caso os produtores da região realizem um investimento nesta área o 

modelo ainda será válido.  

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

O programa foi utilizado com a geração de três cenários para a demanda estocástica, um cenário 

pessimista, um conservador e um cenário otimista, possuindo probabilidades iguais a: 25%, 50%, 25%, 

+  , ≤       ∀ ,c                        (9) 

+  +  + + , +  , + , = + +  ( ),          ∀ ,  

(10) 

≥  0      ∀       (11) , ≥  0     ∀ ,       (14) 

≥  0    ∀         (12) , ≥  0    ∀ ,       (15) 

≥  0    ∀         (13) , ≥  0    ∀ ,       (16) 



 

 

                                                                                                   542 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

respectivamente. Esses valores são adotados usualmente pela literatura, logo, a elaboração dos 

cenários não ocorreu através de uma base matemática. 

A produção estimada pelo agricultor foi de 12437 toneladas de soja, sendo que, desse valor 1865,55 

toneladas será no mês de janeiro, 4352,95 toneladas no mês de fevereiro, 4352,95 no mês de março 

e 1865,55 no mês de abril, finalizando assim seu ciclo de colheita da soja.  

As demandas, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, foram consideradas determinísticas, 

ou seja, são fixas. Caso o agricultor opte por estocar a soja, ao invés de vender durante esses meses, 

não há garantia da quantidade a ser demandada nos períodos seguintes, caracterizando a demanda 

estocástica. Vale ressaltar que, como o agricultor não possui um centro de armazém de grãos próprio, 

o modelo supõe um custo de estocagem referente ao custo real de se alugar um armazém na região. 

Os dados utilizados para a demanda podem ser visualizados na tabela abaixo. 

Tabela 4 - Demanda simulada para o modelo 

 

Foi considerado um custo de frete de $9,57/T na época da safra e de $5,74/T na época de pós-safra. 

Após a simulação desses dados, foi possível obter o resultado contendo a quantidade ótima que deve 

ser vendida em cada período, além da quantidade que será estocada para esse fim. Esse resultado 

encontra-se na Tabela 9. 
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Tabela 5 - Resultado do modelo 

 

4.1 DESEMPENHO COMPUTACIONAL 

O modelo proposto foi implementado no sistema de modelagem AIMMS 3.12 (Advanced Integrated 

Multidimensional Modeling Software), versão 6, e resolvidos com o solver CPLEX 12.5. Um estudo de 

dimensão semelhante à rede logística de um produtor foi solucionado para testar a performance 

computacional dos modelos. O exemplo estudado foi solucionado em menos de 1 segundo. A 

performance computacional dos modelos foram medidas em um computador com processador Intel 

Core 2 Duo, 2.53GHz com 8GB de memória RAM. O modelo foi executado com dados reais e 

apresentou uma performance semelhante: o modelo também gerou a solução em menos de 1 

segundo para um computador com processador Intel Core i5 com 4GB de memória RAM. 

  



 

 

                                                                                                   544 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

5. CONCLUSÃO 

Com esse trabalho ficou evidente a necessidade de uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos. 

Assim, o desenvolvimento de novas ferramentas nesta área é uma maneira de propor a melhoria 

desejada a este setor e consequentemente possibilitar que as empresas reduzam ainda mais seus 

custos.  

Este trabalho levantou aspectos relacionados à cadeia de suprimentos da soja, sob o ponto de vista 

dos produtores. Foram analisadas as atividades de plantio, comercialização e transporte da soja de 

alguns produtores da região de Capinópolis– MG. Através dos questionários e das entrevistas 

realizadas com os produtores de soja, foi identificado que as principais dificuldades vivenciadas por 

eles estão relacionadas aos processos de comercialização e armazenagem das safras.  

Foi desenvolvido um modelo estocástico, o qual foi implementado no Software AIMMS 3.12, e 

testados com dados reais ou com base em uma projeção de dados reais.  

O modelo estocástico mostrou um caminho quanto à comercialização da safra de soja deste ano, ou 

seja, o modelo apresentou o quanto o produtor deve vender a cada mês para uma maior rentabilidade, 

como mostrado a seguir. 

Tabela 6 – Porcentagem de venda para cada cenário 

 
Cenários  

Meses Pessimista  Conservador  Otimista 

Janeiro 16,4% 14,7% 14,5% 

Fevereiro 24,6% 22,1% 21,7% 

Março 24,6% 22,1% 21,7% 

Abril 13,1% 15,7% 19,3% 

Maio 13,1% 15,7% 19,3% 

Junho 6,6% 7,8% 3,5% 

Julho 0,7% 0,8% 0,0% 

Agosto 0,3% 0,4% 0,0% 

Setembro 0,3% 0,4% 0,0% 

Outubro 0,2% 0,2% 0,0% 

Novembro 0,2% 0,2% 0,0% 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

Devido ao crescimento do agronegócio no Brasil, em especial a expansão da soja, o desenvolvimento 

de ferramentas que buscam auxiliar as tomadas de decisões neste setor permitirá um avanço ainda 

maior.  

Neste sentido, uma continuidade deste trabalho poderá ser um estudo comparativo entre os modelos 

desenvolvidos (o modelo determinístico e o modelo estocástico), além de um estudo concreto da 

viabilidade da construção do centro de armazenagem para os produtores, o que possibilitaria a eles 

uma maior rentabilidade com a venda da soja no período entre safra. Ainda é possível a realização 

deste estudo com a análise de outras culturas envolvidas, ou seja, analisar estes parâmetros 

considerando que os produtores realizem outros cultivos, como por exemplo, o milho e o sorgo. 

Outra abordagem para o trabalho aqui descrito poderia ser o desenvolvimento de cenário com 

fundamentos matemáticos a fim de aproximar a realidade vivenciada pelo produtor da soja. 
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Resumo: A vinhaça, subproduto da produção de etanol, vem sendo utilizada no uso da fertirrigação 

dos canaviais desde a década de 1970, o que minimiza os custos com fertilizantes, além de lhe dar um 

destino correto, já que antes era despejada diretamente nos cursos d’água. Problemas relacionados 

com a fertirrigação são verificados quanto ao alto custo de seu transporte, além de produzir saturação 

do solo quando aplicada em excesso. Este projeto foi realizado em uma usina localizada na região 

Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de propor um estudo da viabilidade técnica, 

ambiental e econômica relacionada ao transporte de vinhaça e da implantação de um concentrador 

de vinhaça, que possui a capacidade de reduzir o seu volume em até seis vezes. A importância do 

trabalho se dá, principalmente, pela minimização da captação de água, onde leis ambientais cada vez 

mais rígidas tendem a diminuir outorgas de água de indústrias que, para isso, devem se condicionar a 

consumir menos água. Os resultados do trabalho demonstram que a implantação do aparelho se faz 

viável pela preservação ambiental e pela diminuição de custos nas áreas de pessoal e de transporte. 

 

Palavras-chave: agroindústria canavieira, desenvolvimento sustentável, fertirrigação. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar é uma gramínea cultivada nos países tropicais e subtropicais e é um complexo 

híbrido de várias espécies, derivada principalmente da Saccharum officinarum e outras espécies 

Saccahrum (REIN, 2013). Segundo Figueiredo (2008) a atividade canavieira foi trazida para o Brasil 

durante o período colonial e foi a primeira atividade agroindustrial desenvolvida no Brasil, sendo que, 

ainda no século XVI, o Brasil já alcançava o monopólio da produção de açúcar. 

Para Garcia (2005) especificamente, o sistema agroindustrial da cana-de-açúcar inclui significativa 

diversidade de agentes: produtos de cana-de-açúcar, usinas e/ou destilarias, distribuição dos produtos 

derivados e os diferentes consumidores, constituindo-se ainda este sistema em dois subsistemas 

principais: o açúcar e o álcool. 

O álcool combustível tem sido uma alternativa bastante eficaz em relação à emissão de dióxido de 

carbono, também conhecido como gás carbônico e com fórmula química em CO², na atmosfera, 

ajudando os países a cumprirem as metas propostas pelo Protocolo de Quioto, pois 2,3 toneladas (T) 

de CO² deixam de ser lançadas na atmosfera para cada tonelada de álcool combustível utilizado 

(MAPA, 2005). 

Conhecida por ser uma atividade geradora de grande quantidade de subprodutos a exemplo da torta 

de filtro, bagaço, fuligem, cinzas da caldeira e vinhaça, o setor sucroenergético precisou se adaptar 

com o passar dos tempos para atender a uma nova perspectiva de um novo modelo produtivo criada 

no cenário mundial. Portanto, grande parte desses subprodutos já vem sendo reaproveitados dentro 

da própria unidade produtiva. Uma das aplicações desses subprodutos é a utilização da vinhaça na 

área agrícola, geralmente com a fertirrigação dos canaviais. 

Ao final do processo de fabricação do etanol, ocorre a produção de vinhaça. Trata-se de um líquido de 

coloração marrom escura, proveniente da destilação do caldo fermentado de cana-de-açúcar, que 

apresenta elevada demanda bioquímica de oxigênio e é produzida na  proporção média de 13 litros 

por litro de álcool destilado (NETO, 2008). 

A vinhaça é um poluente com alto teor de orgânicos e que precisa ser tratada. Sua disposição em 

qualquer coleção hídrica foi proibida pela Portaria n° 323 do extinto Ministério do Interior (MI, 1978). 

Atualmente, é comum a fertirrigação com a utilização da vinhaça e impede que ela seja descartada 

nos corpos aquáticos, possibilitando a fertilização dos solos agricultáveis, além da redução dos custos 

de plantio. Porém, há controvérsias sobre a salinização excessiva do solo e de contaminação de 
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aquíferos subterrâneos (SALOMON, 2007). Segundo Corazza (2001), foram identificados quatro 

grupos de opções tecnológicas para destinação da vinhaça: evaporação, fermentação aeróbia, 

digestão anaeróbia e outros usos (fertirrigação e reciclagem na fermentação alcoólica).  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica, técnica e 

ambiental advindos da implantação de um concentrador de vinhaça em uma usina localizada no centro 

oeste mineiro. Para se alcançar o objetivo proposto, foi realizada a  análise e caracterização técnica do 

uso do condensado obtido, a identificação e análise dos fatores ambientalmente positivos obtidos pela 

instalação do aparelho, a análise dos custos com transporte de vinhaça antes e após a implantação do 

projeto e análise do pay back, pela implantação do aparelho. 

Diante do exposto, esse trabalho trata da avaliação da implantação e do funcionamento de um 

aparelho concentrador de vinhaça e da viabilidade técnica, ambiental e econômica advindos após a 

sua implantação em uma usina produtora de etanol da região centro-=oeste do Estado de Minas 

Gerais. 

2. REVISÃO TEÓRICA 

2.1 VINHAÇA 

A vinhaça é um líquido proveniente da destilação de uma solução alcoólica chamada vinho, obtida do 

processo de fermentação para obtenção do álcool. Esse resíduo pode ter como matéria prima o caldo 

de cana, o melaço ou a mistura de proporções, ou de diluições destes. 

Andrade (2009) ressalta que a vinhaça é gerada numa razão de 10,3 litros (l) a 11,9 l por cada litro de 

álcool produzido. Contudo esta geração, em uma média de 13 l de vinhaça por cada litro de álcool 

produzido, apresenta temperatura elevada, pH ácido, corrosividade, alto teor de potássio, 

quantidades significativas de nitrogênio, fósforo, sulfatos e cloretos (NETO, 2008). 

2.2 CONCENTRADOR DE VINHAÇA 

Monceaux e Kuehner (2009) salientam que a tecnologia de evaporação usa a transferência de calor 

convectiva para concentrar substâncias não voláteis em solução ou suspensão, produzindo produtos 

de maior concentração de sólidos.  O processo de evaporação movido a energia utiliza vapor ou outros 

fluxos de processos. Na evaporação, a energia é aplicada a um líquido a uma pressão constante, 

elevando a temperatura até o ponto de saturação - ponto em que ele detém o máximo de energia 

possível sem entrar em ebulição. 
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À medida que a energia adicional é aplicada, a pressão de vapor do líquido atinge a pressão de vapor 

do ambiente adjacente e o líquido começa a vaporizar. O calor de vaporização é a quantidade de 

energia necessária para o líquido se transformar para vapor, sem mudança de temperatura. O vapor 

resultante se separa do líquido residual, aumentando a concentração da fração não volátil 

(MONCEAUX; KUEHNER, 2009). 

2.3 FUNCIONAMENTO DE UM CONCENTRADOR DE VINHAÇA 

A concepção de um evaporador simples é mostrada na Figura 1, onde o vapor advindo da destilação é 

condensado na casca da calandria, transferindo o calor de condensação para alimentar os tubos, em 

uma unidade de evaporação de água. Quando a temperatura está abaixo da saturação, a energia 

adicional será necessária para elevar o líquido para o ponto de ebulição na pressão do sistema. 

Figura 1 – Componentes de um evaporador simples 

Fonte: Monceaux e Kuehner (2009) 

O vapor produzido no evaporador flui através do separador, removendo arrastado o líquido antes da 

condensação e transferindo a energia para água de resfriamento, com o produto concentrado 

bombeado para armazenamento. O vapor condensado não contaminado é retornado para a caldeira 

para ser reutilizado. Juntos, os componentes são referidos como um evaporador "efeito". 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração deste trabalho, foi realizado um estudo sobre a viabilidade técnica, econômica e 

ambiental advindas da implantação de um aparelho concentrador de vinhaça na planta de uma usina 

produtora de álcool e energia elétrica, localizada na região Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais. 

Observa-se ainda, que a principal atividade da usina é a produção e a comercialização de etanol e de 

energia. 

O tipo de pesquisa realizada no trabalho foi a pesquisa de campo, de objetivo exploratório, de 

abordagem qualitativa. Os dados obtidos durante o trabalho com base em uma fundamentação 

teórica foram interpretados e compilados a fim de se alcançar os objetivos propostos: analisar a 

viabilidade da implantação de um concentrador de vinhaça em uma usina produtora de etanol na 

região Centro-Oeste do Estado de Minas Gerais. 

A pesquisa de campo, conforme Rodrigues (2007), busca compreender a observação dos fatos tal 

como ocorrem. Não se permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações 

estabelecidas. Ainda, para o autor, o objetivo exploratório proporciona maior familiaridade com o 

problema, mediante a realização de levantamento bibliográfico, entrevistas ou estudo de caso. 

Continuando, o autor afirma que, na abordagem qualitativa, a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são comuns no processo de pesquisa. 

3.1 MÉTODO E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se deu pela pesquisa de campo, juntando documentos e provas, procurando 

informações sobre algum assunto e agrupá-los de forma a facilitar uma análise posterior. A coleta de 

dados ajuda a analisar os fatos ocorridos sobre algum fenômeno ou fato e posteriormente organizá-

lo, tratando-se do ponto de partida para a elaboração do trabalho (RODRIGUES, 2007). 

Dentro do estudo realizado foram captados dados na usina, local de realização do estudo, sobre a 

safra de 2014/2015, onde buscou-se analisar a viabilidade da implantação do aparelho concentrador 

de vinhaça. Os dados foram obtidos nos setores de Recursos Humanos (RH), setor de Produção e na 

oficina de manutenção agrícola. 
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3.2 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

A análise de dados é a atividade que busca verificar e transformar um conjunto de dados, trazendo 

uma razão de ser e uma análise racional do conjunto verificado (RODRIGUES, 2007). Ainda, Gomes 

(2014) observa que, para o cálculo do número de motoristas por caminhão é usado o fator de 1,2 para 

cada turno. A diferença de 0,2 funcionários para cada caminhão vinhaceiro se dá pela necessidade de 

se incluir motoristas folguistas para o grupo de motoristas destes caminhões, necessários para cobrir 

folgas ou de problemas com absenteísmo. Se os  caminhões vinhaceiros funcionarem em dois turnos 

multiplica-se por 2,4; em três turnos, têm- se 3,6 motoristas. 

Adiante, tendo em vista as especificidades técnicas do sistema de produção da planta industrial da 

usina, optou-se por avaliar o aparelho de evaporação da vinhaça que utiliza do vapor da destilação, 

isto é, um aparelho onde sua alimentação se dá pelo vapor utilizado na destilaria, descartando o uso 

de vapor vegetal ou escape adicional.  

Cabe observar ainda que o aparelho em questão possuir um sistema de limpeza independente, que 

permite manter o processo de destilação e ainda trabalhar com baixo consumo de energia. Este 

aparelho, conforme Figura 2, tem a capacidade de reduzir em até seis vezes o volume de vinhaça 

produzida diariamente pela usina. 

Figura 2 – Aparelho de evaporação de vinhaça utilizando o vapor da destilação 

  

Fonte: Ferreira (2011) 

Para o cálculo da depreciação, foram usados os valores atuais de mercado de um concentrador de 

vinhaça quatro efeitos como o demonstrado na Figura 2, que segundo Silva (2014) possui um valor 

médio de R$ 20.000.000. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 VIABILIDADE TÉCNICA 

A instalação de um aparelho concentrador de vinhaça na usina produtora de etanol na região Centro-

Oeste do Estado de Minas Gerais não traria um aumento no quadro de funcionários da usina, uma vez 

que o operador responsável pela destilaria também ficaria responsável pelo aparelho concentrador 

de vinhaça. Isto porque este funcionário possui tempo ocioso em razão do processo ser quase todo 

automatizado. 

O fato do concentrador de vinhaça ser interligado à destilaria também facilitaria o processo, 

viabilizando tecnicamente o controle do aparelho que também se daria pelo Centro Operacional 

Integrado (COI), como a maioria dos processos industriais da usina, sem custos para automatizar o 

sistema interligado. 

A utilização do condensado obtido pelo concentrador possui vários destinos dentro da usina, fazendo 

com que a instalação do aparelho seja viável tecnicamente, onde o condensado não seria 

desperdiçado, minimizando a captação de água (não foram fornecidos dados gerais sobre o consumo 

geral de água). O condensado obtido através do evaporador poderá ser totalmente utilizado dentro 

da usina nos processos de lavagem de cana na mesa alimentadora, na embebição do sistema de 

extração nos ternos da moenda, no preparo do mosto e na diluição do fermento. 

4.2 VIABILIDADE AMBIENTAL 

A concentração de vinhaça traz vários fatores que tornam o investimento viável ambientalmente para 

uma usina produtora de etanol podendo ser elencadas as principais melhorias advindas da 

implantação deste aparelho: 

 Redução do risco de arraste de vinhaça para os corpos d’água superficiais: Por possuir canaviais 

próximos ao curso d’água de onde é retirada a água, a possibilidade de arraste de vinhaça para 

o rio é real, com possibilidade de contaminação das águas deste; 

 Redução do risco de percolação para as águas subterrâneas: O excesso de vinhaça aplicada no 

solo pode trazer o risco de poluição de lençóis d’água subterrâneos Quando aplicada apenas a 

vinhaça concentrada, o risco de percolação das águas subterrâneas será minimizado, levando 

em conta que o volume será diminuído em seis vezes, mas a vinhaça não perderá as 
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propriedades fertilizantes, podendo, assim, aplicar uma quantidade seis vezes menor. Não há 

estudos que comprovem efetivamente esta situação; 

 Redução de emissão de gases poluentes na atmosfera pelo menor consumo de combustíveis 

fósseis para a aplicação da vinhaça no campo: os caminhões vinhaceiros que terão de 

transportar apenas um sexto do volume atual de vinhaça, minimizando, na mesma proporção 

a emissão de gases; 

 Eliminação dos fortes odores advindos da fertirrigação com vinhaça: Comunidades próximas 

aos canaviais e os trabalhadores de campo e na indústria seriam beneficiados devido à 

diminuição do forte odor advindo da vinhaça, que é muito incômodo; 

 Redução da incidência de vetores (moscas): Embora a incidência de mosca não seja alta na 

indústria, os operários que trabalham no campo, principalmente os cortadores de cana, que 

ficam muito expostos, seriam beneficiados por trabalhar onde ocorre a maior incidência de 

moscas devido a fertirrigação; 

 Redução da sobrecarga exercida sobre os pavimentos de rodovias, viabilizado pelo menor 

volume a ser transportado. Embora a usina tenha desviado ao máximo o trajeto dos caminhões 

para que estes utilizem mais as estradas ainda não pavimentadas, os 

 caminhões vinhaceiros ainda se utilizam de rodovias, acelerando assim a depreciação das 

mesmas; 

 Redução do consumo de água através da reutilização do condensado. Este provavelmente o 

maior benefício advindo com a implantação do aparelho  concentrador de vinhaça já que as 

leis ambientais procuram cada vez mais minimizar o consumo de água dentro de indústrias, 

diminuindo outorgas de água, que na usina em estudo é de 600m³ de captação de água por dia 

(SILVA, 2014), e atribuindo multas para quem não se encaixar em novas metas de consumo 

d’água; 

 Antecipação de normas ambientais: face à constante atualização do sistema integrativo legal 

ambiental nacional, a utilização do equipamento sugerido possibilitaria uma antecipação e 

adequação empresarial quanto ao cumprimento de normas legais ambientais, já que é notório 

o aumento do custo de equipamentos quando há  imposição legal de sua utilização. 
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4.3 VIABILIDADE ECONÔMICA 

Segundo Silva (2014), a safra 2014/2015 teve duração de 147 (cento e quarenta e sete) dias, mas, 

como o transporte de vinhaça continuou durante mais algumas semanas, em 33 (trinta e três) dias, 

para o cálculo sobre o consumo de combustível dos caminhões vinhaceiros adotou- se o período de 

180 (Cento e oitenta) dias.  

 A usina possui uma capacidade instalada para moer 2.500.000T de cana por safra, e moeu 1.112.519T 

durante o período de 147 (cento e quarenta e sete) dias entre os meses de abril e setembro de 2014. 

A produção de álcool se deu no mesmo período de 147 dias entre os meses de abril e setembro de 

2014 com o total de 93.498.818L produzidos, o que implica um total aproximado de 1.121.985.816L 

de vinhaça, haja visto, que a proporção de vinhaça para o álcool se dá pela proporção média de 12/L. 

Segundo os dados obtidos, 100% da vinhaça produzida na usina é usada na fertirrigação dos seus 

canaviais (SILVA, 2014). 

De acordo com Oliveira (2014), a usina dispõe hoje de oito caminhões vinhaceiros trabalhando três 

turnos, possuindo capacidade de carregamento de 45.000L de vinhaça, incluindo o reboque que é 

acoplado ao caminhão, que são da marca Axor 3344 6x4, da Mercedes Benz, e tem a potência máxima 

de 323 kW (439 cv), como especificado pela ABNT NBR ISO 1585 (1996). 

A média de consumo de combustível destes caminhões é de 1,7L de óleo diesel por quilômetro rodado, 

que é comprado a R$ 2,50 pela usina. A distância média percorrida por cada caminhão vinhaceiro 

durante a safra é 210 Km por dia, durante os seis meses de safra. O método de depreciação usado foi 

o método linear ou quotas constantes. Os caminhões representam um custo de R$ 4.800,00 por mês 

com depreciação e manutenção, segundo dados do setor de manutenção agrícola da usina (OLIVEIRA, 

2014).  

Os custos mensais com cada motorista de caminhão vinhaceiro é de R$. 3.352,42 por mês incluindo, 

encargos, adicionais, férias, 13º, Equipamentos de Proteção Individual e benefícios (GOMES, 2014). 

 Como visto, os principais custos relacionados a vinhaça estão verificados com o seu setor de 

transporte. Por esse motivo este trabalho tratará apenas dos custos relacionados ao transporte de 

vinhaça a fim de analisar a viabilidade do investimento, embora outros fatores como a utilização da 

água residuária pela indústria; eliminação dos custos com manutenção de canais, adutoras e demais 

equipamentos também posam justificar o investimento. A  implantação do aparelho concentrador de 
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vinhaça é onerosa, em valores próximos a  R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ) e tem sua 

depreciação em 5% ao ano (Tabela 1). 

Tabela 1 – Depreciação do concentrador de vinhaça 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Conforme os dados obtidos na tabela, os valores com depreciação contábil representam um custo de 

R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), ao ano. Os custos relacionados a manutenção do concentrador 

não foram tratados, pois apesar da empresa afirmar que estes são baixos, a empresa não 

disponibilizou estes dados. 

4.3.1 CUSTOS ANUAIS COM TRANSPORTE DE VINHAÇA 

Com o objetivo de demonstrar os custos totais com transporte de vinhaça da usina em estudo, durante 

o ano de 2014, foram realizados cálculos a partir dos dados referentes a safra de 2014/2015, conforme 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Custos anuais com transporte de vinhaça 

Fonte: Dados da pesquisa 

Pelos dados acima, apurou-se o custo anual dos motoristas, do consumo de combustível e da 

depreciação dos caminhões que são respectivamente R$ 1.166.642,16 (hum milhão, cento e sessenta 

e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), R$ 1.285.200,00 (hum milhão, 

duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais) e R$ 460.800,00 (quatrocentos e sessenta mil e 

oitocentos reais). 

4.3.2 CUSTO ANUAL COM TRANSPORTE DE VINHAÇA 

Diante dos valores obtidos no tópico anterior, relacionados aos cálculos com custos anuais com 

transporte de vinhaça foi construído o Quadro 2, a fim de demonstrar os custos totais  com transporte 

de vinhaça da usina estudada. 

Quadro 2 – Resumo de custos de transporte de vinhaça 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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4.3.3 CUSTOS TOTAIS COM TRANSPORTE DE VINHAÇA COM IMPLANTAÇÃO DO 

CONCENTRADOR 

Como a redução do volume de vinhaça pela utilização do aparelho  concentrador sugerido neste 

estudo é de até seis vezes, pode-se obter os seguintes indicadores de redução anual de custos de 

transporte de vinhaça, como demonstrado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Indicadores de redução anual de custos de transporte de vinhaça 

Fonte: Dados da pesquisa 

Reduzindo-se o volume de vinhaça produzido em ate seis vezes, também reduz-se a quantidade da 

utilização dos caminhões vinhaceiros na mesma proporção e consequentemente o custo de 

manutenção dos caminhões, a utilização de motoristas, o custo trabalhista dos motoristas e o custo 

com combustível. 

Dando continuidade a quantidade de caminhões foi arredondada para dois pelo fato de apenas um 

vinhaceiro não conseguir realizar todo o trabalho, sendo que o mesmo ocorre com a quantidade de 

motoristas que, desta vez, teve como o fator de multiplicação 2,2 podendo com a redução do 

transporte da vinhaça trabalharem em apenas dois turnos. 

4.3.4 RESULTADOS APURADOS 

O Quadro 4, apresenta os seguintes valores para os resultados apurados, conforme dados obtidos. 
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Quadro 4 – Resultados apurados 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como verificado, a redução nos valores gastos no custo de transporte da vinhaça no setor de 

transportes desta usina foram expressivos, demonstrando uma economia anual de R$ 2.382.099,90 

(Dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, noventa e nove reais e noventa centavos), maior do que 

o custo de depreciação contábil anual do equipamento sugerido, o  que possibilita afirmar que trata-

se de um investimento futuro em relação às normas ambientais adequadoras e de um custo 

compensatório, em razão relação custo/benefício do equipamento. 

4.3.5 PAY BACK DO INVESTIMENTO 

De acordo com os cálculos realizados até então, foi possível calcular o pay back do investimento a ser 

feito pela usina na compra do concentrador de vinhaça. Como verificado, com os custos anuais com 

transporte de vinhaça atualmente em R$ 2.912.642,16 (dois milhões, novecentos e doze mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), e que, pela utilização do aparelho 

concentrador de vinhaça sugerido, tal custo diminuiria para R$ 530.545,20 (quinhentos e trinta mil, 

quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) anuais, gerando uma economia de R$ 

2.382.096,96 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, noventa e seis reais e noventa e seis 

centavos) por ano com o transporte de vinhaça. 

Considerando ainda que os custos anuais com o concentrador de vinhaça se dão pela depreciação do 

aparelho que segundo o fabricante é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), a usina possuirá um 

montante de R$ 1.382.096,96 (hum milhão, trezentos e oitenta e dois mil, noventa e seis reais e 

noventa e seis centavos) por ano para arcar com o investimento de  R$  20.000.000,00 (vinte milhões 

de reais). 
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Assim, R$ 20.000.000,00, dividido por R$1.382.096.96 pode-se apurar 14,47 ≅ 14 anos e 6 meses. Com 

o pay back de 14 anos e 6 meses, o investimento no concentrador de vinhaça se faria mais viável em 

um eventual aumento de produção da usina, que, nesta safra de 2014 produziu 93.498.818L de álcool, 

o que representa 1.112.519T de cana moída, onde a capacidade é de 2.500.000T por safra, ou seja, 

apenas 44,5% da capacidade instalada da  usina. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi proposto no presente trabalho, tem-se que a implantação de um  concentrador de 

vinhaça numa usina produtora de etanol na região Centro-Oeste do estado de Minas gerais, traria 

vários benefícios. No âmbito ecológico, o principal fator seria a redução da captação de água. A 

utilização da água residuária pela indústria, a eliminação dos custos com manutenção de canais, 

adutoras e demais equipamentos também podem justificar o investimento. 

Os benefícios econômicos poderiam bem ser maiores, diminuindo consideravelmente o  pay back do 

investimento, que hoje seria de 14 anos e 6 meses, se a usina pudesse aumentar a sua produção que 

nesta safra de 2014 foi de apenas 44,5% do total de sua capacidade instalada. 

Outro ponto expressivo é a redução nos custos referentes ao transporte de vinhaça da usina, que 

apresentaram uma economia anual de R$ 2.382.099,90 (Dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, 

noventa e nove reais e noventa centavos), maior do que o custo de depreciação contábil anual do 

equipamento sugerido, o que possibilita afirmar que trata-se de um investimento futuro em relação 

às normas ambientais adequadoras e de um custo compensatório, em razão relação custo/benefício 

do equipamento. 

Dentro do proposto pelo trabalho, embora com um retorno demorado, a implantação do 

concentrador de vinhaça se apresenta viável economicamente, levando-se em consideração as 

constantes alterações da legislação ambiental nacional. Igualmente, a redução dos custos trabalhistas, 

que trazem aumentos escalonados e em cascata quanto aos tributos e benefícios dos trabalhadores, 

possibilitam afirmar que haveria impacto positivo na aquisição de tal aparelho. 
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Capítulo 36 
 
 
 
ESTUDO DE CASO: ACEITAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA EMPRESA W 
 

  

Tainmy Santana Souza Maciel (UNIPAM - tainme.souza@gmail.com) 

 

Resumo: Em uma organização os colaboradores podem estar sendo avaliados constantemente - 

mesmo que seja de maneira informal. O presente estudo tem como tema Avaliação de Desempenho. 

De acordo com as pesquisas pode-se dizer que avaliação de desempennho é uma ferramenta utilizada 

nas empresas com o objetivo de inferir como os colaboradores desempenham suas atividades; serve 

também para que eles tomem conhecimento da opinião dos outros em relação ao seu trabalho e ao 

seu relacionamento interpessoal. A avaliação de desempenho permite que o indivíduo se auto avalie 

ou/e que seja avaliado pelos colegas. Através dela os gestores podem destinar recursos para o 

desenvolvimento profissional dos colaboradores para que os mesmos tenham mais capacidade para 

alcançar os objetivos propostos pela organização. O estudo de caso foi realizado na empresa W, uma 

empresa comerciante de tintas na cidade de Patos de Minas/MG, onde utilizou-se questionários para 

realizar a pesquisa com os colaboradores com o objetivo de inferir a opinião deles quanto a viabilidade 

da implantação da avaliação de desempenho; portanto, pode-se dizer que a maioria deles conhecem 

uma avaliação de desempenho, afirmam ser importante para o seu crescimento profissional, para a 

melhoria no relacionamento interpessoal e para o aumento da produtividade, ou seja, todos eles 

desejam que a empresa W implante a avaliação de desempenho. 

 

Palavras-chave: Avaliação de desempenho, desenvolvimento profissional, viabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente visando a melhoria no seu sistema de gestão, as empresas buscam cada vez mais  o uso 

de novas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores 

e gestores. 

A empresa em estudo está situada na cidade de Patos de Minas/MG, atua no comércio de tintas e 

materiais para acabamentos, por termo de confidencialidade será denominada como empresa W. 

Uma ferramenta administrativa muito utilizada nas empresas tanto no setor público quanto privado é 

a Avaliação de Desempenho. Ela engloba técnicas que servem para mensurar como o indivíduo 

desempenha suas atividades na organização e até mesmo o seu desenvolvimento profissional. 

Nesse contexto, o presente estudo busca responder a seguinte questão norteadora: É importante 

implantar a avaliação de desempenho na empresa W na visão dos seus colaboradores? 

Sendo assim, o Objetivo Geral do presente estudo é: Identificar a perspectiva dos colaboradores da 

empresa W em relação à Avaliação de Desempenho e a importância dela na empresa. 

Como apoio foram traçados os seguintes objetivos específicos: I) inferir o conhecimento dos 

colaboradores em relação a avaliação de desempenho; II) identificar se os colaboradores consideram 

importante a avaliação de desempenho tanto para o seu crescimento profissional quanto para a 

produtividade da empresa e; III) identificar se os mesmos querem a implantação da avaliação de 

desempenho na empresa. 

O presente estudo justifica-se devido à necessidade dos gestores conhecerem a opinião dos 

colaboradores em relação à avaliação de desempenho antes de implanta-la. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para uma melhor compreensão do assunto busca-informações quanto ao tema proposto, onde o 

referencial teórico do presente estudo busca descrever o conceito de Avaliação de Desempenho, seus 

métodos e etapas. 

2.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Avaliar desempenho é um termo que pode ser entendido como uma ação de medir e analisar como 

uma pessoa realiza determinada atividade. Mas, a avaliação de desempenho utilizada pelas empresas 

vai muito além disso, servindo inclusive para tomada de decisão. 
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Na definição de Chiavenato (2010), avaliar desempenho é aferir como o colaborador desempenha suas 

atividades acerca dos objetivos organizacionais de acordo com o cargo e área de trabalho. 

Já na visão de Pontes (2002), ela consiste em estabelecer um acordo entre os funcionários e a empresa 

acerca dos resultados esperados, avaliando os resultados, efetuando possíveis correções e 

acompanhando os desafios. Ela foca no comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho. 

Sendo assim, a Avaliação de Desempenho demonstra ao colaborador a sua contribuição para a 

empresa, e suas dificuldades no desenvolvimento das atividades. 

Já os propósitos da avaliação de desenvolvimento, para Robbins (2005), ela é utilizada para tomada 

de decisões referente às necessidades de treinamento e desenvolvimento, e também para fornecer 

feedback aos funcionários de como o seu trabalho é visto pela organização. 

Chiavenato (1998), afirma que a avaliação de desenvolvimento faz uma análise detalhada do 

colaborador e de seu potencial de desenvolvimento. 

Através desse procedimento pode-se identificar as dificuldades do colaborador e realizar um 

treinamento adequado para ele desenvolver melhor as atividades e atingir os objetivos. 

No mesmo contexto, Netto e Corrêa (2011), afirmam que as empresas realizam avaliação de 

desempenho constantemente visando o desenvolvimento tanto das pessoas quanto da empresa para 

atingir os objetivos de ambos. 

Além de identificar os pontos fortes e fracos, a avaliação de desempenho identifica também o 

potencial do colaborador e os gestores podem incentivá-los no desenvolvimento desse potencial. 

2.1.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

As empresas utilizam vários métodos diferentes para realizar uma avaliação de desempenho. Alguns 

desses métodos serão descritos posteriormente. 

Para Bergamini e Beraldo (2010), existem três principais métodos, sendo eles: Avaliação Direta, 

Avaliação Conjunta e Auto Avaliação. Na avaliação direta o avaliador avalia seus subordinados e emite 

um parecer com o resultado de cada avaliado; na avaliação conjunta o avaliador e avaliado conversam 

e preenchem juntos o formulário de avaliação; já na auto avaliação, o avaliado se auto avalia e em 

seguida o supervisor dá o parecer e a nota ou os pontos. 

O autor afirma que um ponto favorável da avaliação direta é que o avaliador conhece bem os 

subordinados, mas, por outro lado, a proximidade com o avaliado pode levar o avaliador a precipitar 
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disfunções perceptivas e interferir no julgamento. A avaliação conjunta possibilita uma interação com 

troca de informações entre o avaliador e avaliado. Já na auto avaliação o avaliado avalia a si mesmo. 

Outros métodos de avaliação de desempenho são citados por Chiavenato (2010). São o métodos 

tradicionais e modernos. 

Os métodos tradicionais são: Escalas Gráficas, Escolha Forçada, Pesquisa de Campo, Incidentes Críticos 

e Lista de Verificação. Já os métodos modernos são: Avaliação Participativa por Objetivo (APPO) e 

Avaliação 360°. 

Na APPO há uma grande interação entre o avaliador e avaliado onde é formulado os objetivos, 

negociação para a alocação de recursos para atingir os objetivos e há um monitoramento constante 

dos resultados. 

Já a Avaliação 360° é desenvolvida de maneira circular onde todos que convivem com o avaliado 

participam da avaliação. Nesse método o avaliado o seu potencial e os pontos que precisam ser 

melhorados através de informações vindas de várias pessoas diferentes. 

As principais funções da avaliação 360° são descritas por Souza (2008): 

A Avaliação 360 Graus tem como função subsidiar as políticas de Gestão com Pessoas, a gestão 
por competências, o desenvolvimento das lideranças, auxiliar nas mudanças organizacionais e 
é uma das formas de se avaliar o desempenho dos colaboradores para fins de 
promoção/realocação de pessoas/etc. O 360 Graus pode ser implementada a todos os níveis 
da empresa, no entanto, é mais utilizada para os níveis gerenciais e alta administração das 
empresas. Empresas de pequeno porte também podem optar por utilizá-la e, conquistar fatias 
competitivas no mercado no seu ramo de atuação. 

 

Neste contexto, Bergamini e Beraldo (2010), definem outros dois grupos: Avaliação Direta ou Absoluta 

e Avaliação Relativa ou por Comparação. 

Os autores descrevem que a avaliação direta ou absoluta envolve técnicas que buscam descrever as 

características individuais no desempenho do avaliado com base nas exigências do cargo. E na 

avaliação relativa ou por comparação o individuo é avaliado de acordo com o grupo, ou seja, seu 

desempenho é comparado ao desempenho dos demais. 

Gil (2010), fala de outro método, o método da avaliação por resultados, neste, o gestor e o 

subordinado combinam os padrões esperados e as metas para um determinado período, e observam-

se os resultados, se foram acima, dentro, próximo ou abaixo do esperado. 
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Dentre os vários métodos existentes, os gestores podem escolher qual é o mais viável para ser 

utilizado em sua empresa. 

2.1.2 RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Em uma organização cada atividade tem um responsável, mais afinal, quem é responsável pela 

avaliação de desempenho? 

Para Chiavenato (2010) várias pessoas podem realizar a Avaliação de Desempenho: o próprio 

colaborador, o superior hierárquico, pelos colegas de trabalho e até mesmo pelos clientes, ou seja, 

por todos que convivem com a pessoa no ambiente de trabalho. 

Pode ser realizada a auto avaliação, pelo gerente e Recursos Humanos, pelo avaliado e o gerente, pela 

equipe, pela comissão de avaliação, etc. 

Enfim, a escolha do responsável pela avaliação depende do método a ser utilizado pela empresa. 

2.1.3 ETAPAS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Como na avaliação de desempenho existem vários processos diferentes, se torna importante conhecer 

cada etapa. 

Onde há uma gestão por competência os autores (BRANDÃO E GUIMARÃES 2001, apud NETTO E 

CORRÊA 2011, p. 212), descrevem que “O primeiro passo é definir competências técnicas, conceituais 

e interpessoais, dentro de cada função.” 

Já para LEME (2006, apud NETTO E CORRÊA 2011, p. 212) “a avaliação de desempenho começa pelo 

mapeamento, que irá permitir colher dados relativos às competências necessárias para o bom 

desempenho das atividades e o perfil do funcionário quanto a estas competências [...]" 

Então, em outras palavras pode-se dizer que para começar uma avaliação o gestor deverá primeiro 

conhecer a realidade da empresa e as competências que cada função exige, assim ele pode definir os 

objetivos a serem alcançados e em seguida escolher o tipo de avaliação e os métodos mais viáveis. 

3. METODOLOGIA 

É comum a presença da palavra metodologia em pesquisas científicas. Será descrito a seguir uma breve 

definição de metodologia para uma melhor compreensão. 
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“Metodologia significa, etimologicamente, o estudo dos caminhos, dos instrumentos usados para se 

fazer pesquisa científica, os quais respondem o como fazê-la de forma eficiente.” (GARCIA, 1998, p.44). 

Deste modo, Metodologia pode ser definida como um estudo definido dos métodos, as etapas a serem 

seguidas para alcançar determinado objetivo. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo utilizou-se de pesquisa descritiva com método qualitativo. O método qualitativo foi 

utilizado com o intuito de buscar estudar a perspectiva de aceitação dos colaboradores em relação à 

avaliação de desempenho aplicada pela empresa. 

Roesch (1999) justifica o uso da pesquisa qualitativa afirmando que sua utilização se faz quando o 

pesquisador emprega meios para obter a perspectiva dos entrevistados em relação a determinado 

tema. 

3.2 UNIDADE DE OBSERVAÇÃO E ANÁLISE 

O presente estudo teve como unidade de observação a empresa W, uma empresa que comercializa 

tintas na cidade de Patos de Minas/MG e região. E como unidade de análise, os seus colaboradores. 

3.3 COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário composto por cinco questões fechadas de múltipla 

escolha. 

Segundo Roesch (1999), o questionário é uma ferramenta utilizada para colher opinião ou preferências 

de uma determinada população. É utilizado na coleta de dados, para mediar, avaliar ou certificar 

determinada hipótese, pode conter questões abertas ou fechadas. Questões abertas devem ser 

usadas apenas em pesquisas qualitativa, permitindo ao avaliado formular suas respostas e questões 

fechadas quando há opções de escolha com respostas prontas. 

Segundo (MARCONI, LAKATOS, 1982, p. 74) “Questionário é um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador.”. 
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3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A análise dos dados qualitativos foi realizada através da análise de conteúdo. 

Análise de conteúdo é definida por (Marconi, Lakatos, 1982, p. 100), como “uma técnica que visa aos 

produtos da ação humana, estando voltada para o estudo das ideias e não das palavras em si”. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo será apresentada a análise dos resultados da pesquisa que foi formulada com base no 

referencial teórico deste estudo onde espera-se conhecer a opinião dos participantes em relação a 

implantação da avaliação de desempenho na empresa que trabalham – a empresa W. 

4.1 PERFIL DOS COLABORADORES 

O gráfico abaixo relata o percentual de colaboradores na empresa analisada nas suas respectivas 

funções onde 40% representam colaboradores que atuam na área administrativa e gestores de vários 

setores e 60% representam os colaboradores da área operacional em diversos setores. 

 

Fonte: criado pela autora com base na pesquisa de campo na empresa. 
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4.2 CONHECIMENTO DOS COLABORADORES EM RELAÇÃO A UMA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

O gráfico a seguir diz respeito ao conhecimento dos colaboradores e gestores da empresa em relação 

à Avaliação de Desempenho onde 50% dos entrevistados responderam ter conhecimento sobre o que 

significa a Avaliação de Desempenho, 40% responderam conhecer parcialmente e 10% não 

responderam. 

 

Fonte: criado pela autora com base na pesquisa de campo na empresa. 

4.3 PRODUTIVIDADE DA EMPRESA QUE UTILIZA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

O seguinte gráfico diz respeito à opinião dos entrevistados ao considerar o aumento da produtividade 

para uma empresa que utiliza a Avaliação de Desempenho onde, 70% concordaram que há um 

aumento de produtividade na empresa onde é utilizada a Avaliação de desempenho e 30% por cento 

concordaram parcialmente. 
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Fonte: criado pela autora com base na pesquisa de campo na empresa 

4.4 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS AVALIADOS 

O gráfico abaixo ressalta a opinião dos colaboradores entrevistados ao considerar que a Avaliação de 

Desempenho auxilia no desenvolvimento profissional. Onde 100% responderam que a Avaliação de 

Desempenho auxilia no desenvolvimento profissional do colaborador. 

 

Fonte: criado pela autora com base na pesquisa de campo na empresa. 
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4.5 RELACIONAMENTO INTERPESSOAL APÓS A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

O gráfico abaixo diz respeito à opinião dos entrevistados ao considerar que pode haver uma melhora 

no o relacionamento interpessoal entre os colaboradores, após o feedback da Avaliação de 

Desempenho. Dentre os entrevistados 60% consideraram que pode melhorar parcialmente, 20% 

consideraram que sim e 20% consideraram que sempre há melhoria após o feedback. 

 

Fonte: criado pela autora com base na pesquisa de campo na empresa. 

4.6 ACEITAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA EMPRESA 

No gráfico abaixo foi avaliado a aceitação dos entrevistados em relação à implantação da Avaliação de 

Desempenho na empresa onde trabalham. Todos os entrevistados responderam sim. 

 

Fonte: criado pela autora com base na pesquisa de campo na empresa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma avaliação de desempenho traz benefícios tanto para a empresa quanto para o colaborador. A 

empresa passa a conhecer as dificuldades dos participantes e pode liberar recurso para que os mesmos 

cresçam profissionalmente, como treinamentos por exemplo, com isso sua produtividade pode 

aumentar. O colaborador pode se conhecer melhor em relação ao seu trabalho, ou seja, conhecer seus 

pontos fortes e fracos, saber como está desempenhando suas atividades na visão dos outros, e assim 

buscar melhorias até mesmo no relacionamento interpessoal. 

O estudo alcançou todos os objetivos definidos anteriormente, uma vez que foi possível obter 

informações referentes a perspectiva dos colaboradores da empresa W em relação a avaliação de 

desempenho. Na pesquisa realizada todos os colaboradores afirmaram que consideram importante 

que a empresa faça o uso da avaliação de desempenho, ou seja, se os próprios colaboradores pensam 

assim, pode-se dizer que é importante que a empresa faça a implantação e uso desta ferramenta 

administrativa. Também pode observar que a maioria dos participantes conhecem uma avaliação de 

desempenho, consideram ela importante para o seu crescimento profissional, aumenta a 

produtividade da empresa e ainda leva a melhorias no relacionamento interpessoal. 

Portanto, na opinião dos entrevistados é viável que a empresa W implante a avaliação de desempenho 

para os seus colaboradores. 
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APÊNDICE 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS – UNIPAM  

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

O questionário a seguir tem o objetivo de coletar dados para a pesquisa acadêmica de graduação em Engenharia 

de Produção. A pesquisa tem como tema a Avaliação De Desempenho. 

Sua participação é de extrema importância no desenvolvimento desta pesquisa. Desde já agradeço sua 

colaboração. 

Todas as informações fornecidas serão tratadas; com a mais restrita confidencialidade.  

Primeira Parte: Para alternativas de 1 a 6 assinale a que melhor indique sua resposta.  

Área de atuação: 

( ) Administrativa ( ) Operacional 

Tempo de serviço na empresa: 

 

Segunda parte: em relação à avaliação de desempenho, responda as questões a seguir. 

1) Você sabe o que é uma avaliação de desempenho? 

2) ( ) Sim (  ) Parcialmente ( ) Não 

3) Você concorda que uma empresa que utiliza avaliação de desempenho se torna mais 

produtiva? 

4) ( ) Sim (  ) Parcialmente (  ) Não. Por quê?   

5) A avaliação de desempenho auxilia no desenvolvimento profissional dos funcionários? ( ) Sim

 (  ) Não. Por quê?    

6) Quanto ao relacionamento interpessoal entre os funcionários, após o feedback da avaliação de 

desempenho, ele pode melhorar? 

7) ( ) Sim (  ) Parcialmente ( ) Sempre (  ) Não. Por quê?    

8) Você gostaria que fosse implantada a avaliação de desempenho na empresa em que você 

trabalha? 

9) ( ) Sim ( )   

( ) Menos de 1 ano ( ) Entre 1 e 2 anos ( ) Entre 2 e 3 anos ( ) 

Entre 3 e 4 anos ( ) Entre 4 e 5 anos ( ) Mais de 5 anos  
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Capítulo 37 
 
 
FMEA: APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE 
QUALIDADE NO PROCESSO PRODUTIVO DO 
IOGURTE EM UM LATÍCINIO DE PEQUENO PORTE 
 

  

Estefania Paula da Silva (IFMG - faninhapaula@gmail.com) 
Romenique Jose Avelar (IFMG - romeniqueavelar@yahoo.com.br) 
Rafaela Leite das Chagas (IFMG - raafaleite@gmail.com) 
Rodrigo Herman da Silva (IFMG - rodrigo.herman@ifmg.edu) 

 

 

  



 

 

                                                                                                   579 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno da globalização teve várias consequências, dentre elas, facilitou o comércio entre regiões 

e países aumentando a competitividade entre as empresas. As empresas, por sua vez, têm buscado se 

destacar no mercado adotando como um diferencial a qualidade de seus produtos e serviços. Taj e 

Morosan (2011) afirmam que as empresas no intuito de se tornarem ou manterem-se competitivas, 

vêm enfrentando um cenário nunca visto antes, onde se faz necessário oferecer produtos e serviços 

de qualidade. 

A estratégia funcional de uma operação relaciona-se diretamente à estratégia organizacional, sendo 

essa um conjunto de atividades e decisões coordenadas que devem ser tomadas para alcançar os 

objetivos competitivos definidos pela empresa (SLACK, 2002). Para Slack et al. (2009) o desempenho 

da empresa no que concerne aos aspectos notados pela visão do cliente, se dá pelos fatores que 

embasam o desempenho externo. O mesmo autor cita que os elementos fundamentais para a 

competitividade são qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo.  

Neste contexto de alta exigência, é necessário utilizar ferramentas que permitam alcançar a qualidade 

desejada pelos clientes. Dentre essas ferramentas, destaca-se Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA), que possibilita aumentar a confiabilidade de produtos e processos por meio da análise e 

detecção sistemáticas de modos de falhas e de seus potenciais efeitos. 

Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem por finalidade analisar os modos de falhas e seus 

efeitos no processamento de iogurte em um laticínio de pequeno porte situado na região centro-oeste 

de Minas Gerais através da ferramenta FMEA, onde a mesma foi inserida em uma abordagem de 

melhoria contínua da qualidade no processamento do iogurte. 

2. QUALIDADE 

Na maioria das organizações a qualidade é uma preocupação chave, visto que a oferta de produtos e 

serviços de alta qualidade assegura uma considerável vantagem competitiva à mesma. A qualidade 

além de proporcionar satisfação aos consumidores permite que, em longo prazo, seja fator essencial 

para o desempenho frente aos seus potenciais concorrentes (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).  

A qualidade é um conceito antigo, definido por diversos autores como conformidade com as 

especificações, fator de atratividade do mercado ou adequação ao uso (ALVES, 2001).  Juran (1992) 

considera duas definições de ampla importância da qualidade: ausência de defeitos e as características 

do produto. De acordo com o mesmo autor, para a visão dos clientes, quanto melhores as 
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características do produto, maior será a sua qualidade e quanto menor o número de deficiências, 

melhor a sua qualidade. 

Campos (1999) define qualidade como o atendimento de forma confiável, acessível, segura e no 

tempo certo às necessidades dos clientes no desenvolvimento de um produto ou serviço. Para o 

mesmo autor a qualidade não deve ser somente considerada como ausência de defeitos, pois o 

verdadeiro critério de boa qualidade é a satisfação do consumidor. 

O foco da qualidade tem se direcionado à concepção de novos e repentinos benefícios para os clientes 

e também à criação de uma marca própria para a empresa (THOMAS et al., 2002). 

Segundo Feigenbaum e Feigenbaum (1999) a qualidade está se tornando um importante conceito 

gerencial, especialmente quando é considerado um ambiente de negócios intensamente competitivo. 

De acordo com Paladini (2005) é necessário fazer a construção de uma visão estratégica da qualidade 

dentro da empresa transformando seu conceito de valor. É de grande importância fazer com que as 

pessoas passem a acreditar e entender que a qualidade é fundamental para a sobrevivência da 

organização. 

2.1 ENGENHARIA DA QUALIDADE 

Para as empresas de manufaturas a gestão da qualidade é de extrema importância, pois as 

ferramentas da qualidade possibilitam às mesmas uma maior competitividade, por meio de redução 

de custos, aumento da satisfação dos clientes e de melhoria na produtividade (ALMEIDA et al., 2014).  

A engenharia da qualidade é um conjugado de métodos para colocar critérios e medidas de qualidade 

num produto, e assim poder encontrar falhas que não estão em conformidade com os critérios 

estabelecidos através de inspeção, para eliminar as causas que levaram a esta falha, antes que o 

produto acabado chegue ao mercado consumidor (LINS, 2005). 

No passado a qualidade era vista como um custo para as indústrias, porém percebeu-se que os custos 

com qualidade são na verdade resultado de um processo com falta de qualidade (OLIVEIRA, 2004). 

3. FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

As ferramentas da qualidade vêm sendo fortemente utilizadas em empresas visando à melhoria da 

qualidade e produtividade de processos e produtos e a redução de custos (MONTGOMERY, 2001).  
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Marshall Júnior (2006) apud Ferreira (2009) afirma que a aplicação de ferramentas da qualidade visa 

à identificação do andamento dos processos de uma empresa, com o intuito de investigar causas e 

efeitos dos problemas com base em informações e dados. O propósito das ferramentas da qualidade 

é auxiliar os gestores na verificação de fatos e na tomada de decisão. Tais ferramentas podem ser: 

folha de verificação, brainstorming, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, diagrama de causa e 

efeito, gráfico de controle, histograma, fluxograma e 5W1H dentre outras (FERREIRA, 2009).  

4. FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS – FMEA 

FMEA vem do inglês Failure Mode and Effects Analysis que significa Análise dos Modos e Efeitos das 

Falhas. No contexto atual, é uma ferramenta da qualidade que tem sido usada em vários tipos de 

produtos e processos. Por sua vez, também pode ser utilizada em conjunto com outras ferramentas 

tais como: a Análise da Árvore de Falhas (FTA), a Quality Function Deployment (QFD) e Mapas 

Cognitivos Fuzzy (FCM). A FMEA tem como propósito a eliminação ou minimização dos riscos 

associados a cada modo de falha verificado (LAFRAIA, 2001; SAKURADA, 2001).  

Segundo Hawkins e Woollons (1998) apud Sakurada (2001) uma das grandes críticas referentes ao uso 

da FMEA é em função do tempo gasto, no entanto esse vem sendo reduzido por meio da utilização 

dos FMEAs automatizados.  

Conforme a norma NBR 5462 da ABNT (1994) entende-se por FMEA como um método qualitativo para 

se verificar a confiabilidade onde são estudados os modos de falhas existentes em cada item e 

determinar os efeitos de cada modo de falha em relação aos demais itens, bem como para a função 

específica. Já para Sakurada (2001), a FMEA é uma técnica analítica usada por uma equipe de trabalho 

multidisciplinar com o intuito de identificar os potenciais modos de falha, como também suas possíveis 

causas. Por sua vez, essa abordagem sistemática permite que um profissional tenha disciplina mental 

para que possa aumentar a confiabilidade e qualidade de qualquer processo de manufatura. O seu 

uso implica em conhecimento absoluto acerca do que é modo de falhas e efeitos. 

Dessa forma, se pode entender modo de falha como a forma pela qual o defeito é apresentado, sendo 

o mesmo uma propriedade particular a cada item. O modo de falha é utilizado para caracterizar o 

processo, bem como o mecanismo de falha. Já o efeito é a forma manifestada pelo modo de falha. 

Controlando a relação entre modo de falha e efeito, se obtém um enorme apoio para se realizar a 

análise de confiabilidade, como também para os processos de manutenção que serão adotados. Em 
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contrapartida, os modos de falha podem apresentar o mesmo efeito e isso é uma dificuldade 

encontrada nessa relação (SAKURADA, 2001). 

A FMEA pode ser aplicada tanto a processos como a produtos. Para Silva et al. (2008) na FMEA de 

produto considera-se as potenciais falhas nas especificações do projeto. Palady (1997) apud Silva et 

al. (2008) conclui que na FMEA de processo deve-se considerar as prováveis falhas referentes ao 

planejamento, bem como à execução de um processo. 

A ferramenta FMEA realiza a análise bottom-up, uma vez que o raciocínio da mesma é realizado de 

baixo para cima. A análise realizada é dedutiva e assim não há necessidade da realização de cálculos 

mais elaborados (HELMAN; ANDERY, 1995). 

Helman e Andery (1995) e Stamatis (2003) afirmam que o objetivo da FMEA é desenvolver ações que 

possam minimizar ou corrigir os modos de falhas. Para Palady (2004) desenvolver e manter FMEAs 

eficazes podem trazer benefícios como: a economia no que tange aos custos e tempo de 

desenvolvimento para auxiliar o planejamento de testes mais eficientes, referência para solucionar 

problemas, redução de mudanças na engenharia, elevação da satisfação do cliente, aquisição e 

mantenalibilidade do conhecimento do produto, como também do processo, redução de eventos não 

planejados entre outros.  

A FMEA é aplicada através de formulários. Vários autores apresentam esses formulários como Helman 

e Andery (1995), Palady (2004) e Toledo e Amaral (2006). Com a análise das falhas potenciais pode-se 

preencher no formulário os campos pertinentes à função e características do processo, tipos de falhas, 

efeitos, causas, bem como as ações de controle recomendadas para o processo. Realizando uma 

avaliação dos riscos pode-se atribuir índices de severidade (S), ocorrência (O) e detecção (D) referentes 

a cada causa (TOLEDO; AMARAL, 2006).  

Conforme Bonanomi et al. (2012) para se calcular a priorização deve-se levar em consideração os 

índices supracitados. Dessa forma, pode-se basear nessas três variáveis S, O e D para se priorizar quais 

modos de falha do produto geram maior risco aos clientes, como também para a organização, uma 

vez que o número da prioridade do risco (NPR) é o resultado da multiplicação das variáveis 

supracitadas. As escalas dos modos de falhas são apresentadas nas Figuras 1 a 3. 
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Figura 1 – Escala de severidade dos efeitos dos modos de falhas 

 

Fonte: Roos et al. (2007) 

Figura 2 – Escala de ocorrência dos efeitos dos modos de falhas 

 

Fonte: Roos et al. (2007) 

Figura 3 – Escala de detecção dos efeitos dos modos de falhas 

 

Fonte: Roos et al. (2007) 
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5.  METODOLOGIA 

Este trabalho pode ser caracterizado com base nos objetivos como uma pesquisa exploratória, que 

busca a familiarização com algum tema específico visando o aprimoramento de ideias ou descobrir 

intuições, apresentando um planejamento flexível, de forma que possibilite considerar os diversos 

aspectos relacionados ao tema estudado (GIL, 2008; YIN, 2005).  

Com base nos procedimentos técnicos caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Gil 

(2008) aborda que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado por outros 

pesquisadores, onde se coleta informações acerca de pesquisas anteriores em fontes bibliográficas, 

tais como livros, publicações periódicas, bem como obras acadêmicas. Dessa forma, o presente 

trabalho foi iniciado a partir de uma pesquisa bibliográfica de críticas apresentadas ao método 

tradicional de priorização. Esta pesquisa foi concretizada através de investigação em livros, periódicos, 

revistas, artigos e sites. 

Na sequência realizou-se um estudo de caso como tática para a coleta de dados. Para Berto e Nakano 

(2000) o estudo de caso é uma “análise aprofundada de um ou mais objetos (casos), com o uso de 

múltiplos instrumentos de coleta de dados e interação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa”. 

Yin (2005) define estudo de caso como uma investigação empírica usada no contexto atual para 

averiguar fenômenos e coletar dados, permitindo contextualizar e arraigar o entendimento acerca do 

problema. 

A empresa objeto desse estudo é uma empresa de pequeno porte que conta com três funcionários, 

sendo um o gerente e os outros dois responsáveis pela produção. A empresa, por sua vez, está situada 

na região centro-oeste de Minas Gerais e atua há três anos no mercado da cidade em que se encontra 

instalada e em outras cidades da região visando ampliar seu mercado cada vez mais. No que tange à 

produção, a empresa produz iogurtes nos sabores morango, coco, ameixa e pêssego, bem como doce 

de leite pastoso ou em pedaços. Os produtos também são comercializados por toda a região.  

Pautou-se do uso da ferramenta FMEA para análise do processo do iogurte, a fim de identificar os modos 

de falha e assim propor melhorias de qualidade nos processos produtivo do mesmo.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. MAPEAMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO  

O processo se inicia com a chegada do leite, e em seguida é realizada uma análise da qualidade do 

mesmo. Para a produção do iogurte é necessário o recebimento de uma ordem de produção e só 

então o leite é colocado na fermentadora. Na fermentadora adicionam-se 11 kg de açúcar para cada 

100 litros de leite, uma vez que a mistura ficará em um tempo aproximado de três minutos sob uma 

temperatura de 90ºC e após esse tempo resfria-se o leite a uma temperatura de 38ºC. Durante duas 

horas, ocorre o processo de pasteurização, onde sequencialmente se aquece e resfria a mistura da 

fermentadora.  

Finalizado o processo de pasteurização, adicionam-se os ingredientes necessários. Para cada 100 litros 

de leite processados na fermentadora, são acrescentados 3 kg de fermento, 20 g de citrato e 50 g de 

sorbato de potássio. Ressalta-se que após o incremento desses ingredientes, o leite deve ficar 

descansando cerca de seis a sete horas na fermentadora. Depois desse período, é realizado um teste 

de acidez denominado Dornic. Alcançando a acidez desejada que é em torno de 65oD, faz-se a agitação 

da mistura e resfriamento da coalhada formada.  

A primeira quebra da coalhada é feita uma hora após ter se iniciado o processo de resfriamento, sendo 

a quebra realizada mais três vezes. A posteriori, faz-se a divisão da mistura colocando no tanque a 

quantidade a ser produzida e, em seguida são adicionados a polpa da fruta conforme o sabor 

especificado na ordem de produção, corantes, bem como o sabor do iogurte. O iogurte é finalmente 

transportado para a envasadora e seu envase pode ser feito em garrafas de 120, 200, 500 e 900 g. 

Após o envase, as garrafas são tampadas e dispostas em caixas, sendo então armazenadas à 5ºC em 

uma câmara de refrigeração até sua expedição final. O processo de produção foi mapeado conforme 

figura 4. 
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Figura 4 – Processo produtivo do iogurte 

 

Fonte: Autores (2015) 

6.2. APLICAÇÃO DA FMEA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

A ferramenta FMEA é muito útil para as empresas para as empresas e exige que tanto os funcionários 

como os trabalhadores estejam empenhados em prever os potenciais problemas, propor medidas 

corretivas e controlar os modos de falhas. Cabe ressaltar que a aplicação da FMEA visa aumentar a 

confiabilidade do processo produtivo do iogurte, uma vez que o laticínio almeja expandir seu mercado. 

Com base na observação e mapeamento do processo produtivo do iogurte, pôde-se aplicar a 

ferramenta FMEA para encontrar os potenciais modos de falhas do processo em questão e então 

propor ações preventivas para os mesmos. A análise feita está disposta no Quadro 1. Os índices de 

severidade, ocorrência e detecção dos modos de falhas foram julgados pela equipe formada pelos 

autores conforme apresentado na seção 4. O NPR para cada parte analisada do processo foi obtido 

através da multiplicação dos critérios de riscos (SxOxD). 
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Figura 5 – Aplicação da ferramenta FMEA 

 

Fonte: Autores (2015) 

Conforme os resultados apresentados pela aplicação da metodologia FMEA, pôde-se desenvolver uma 

análise criteriosa para a detecção de falhas potenciais, bem como propor ações preventivas para o 

processo produtivo do iogurte. Como a empresa também produz doce de leite tanto pastoso como 

em pedaços, pode-se ampliar a utilização dessa metodologia no processo de produção dos mesmos. 

Pela análise foi possível perceber que as partes do processo que possuem maior número de prioridade 

de risco são o teste de acidez e o envase que possuem NPR respectivamente, 108 e 200.  

A ferramenta 5W1H foi usada para desenvolver um plano de ação com o intuito de abordar como cada 

uma será desenvolvida, conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Plano de Ação 

Fonte: Autores (2015) 

Convêm salientar que a FMEA é uma ferramenta de suma importância no que concerne à tomada de 

decisões, uma vez que com a mesma é possível reduzir riscos e dessa forma, minimizar custos e evitar 

retrabalho. 

  

Ação WHY (Por 
quê?) 

WHAT? (O 
que?) 

HOW? (Como?) WHO 
(Quem?) 

WHERE 
(Onde?) 

WHEN 
(Quando?) 

Inspeção Para evitar a 
contaminação 

do leite na 
chegada 

Leite Disponibilização 
no setor 

produtivo de 
tabelas 

contendo os 
índices de 

acidez Dornic 

Funcionários 
da produção 

Setor de 
trabalho 

Toda vez 
que for 

realizar o 
teste de 
acidez 

Treinamento Para realizar a 
limpeza da 

envasadora de 
forma 

adequada 

Limpeza da 
envasadora 

Palestras acerca 
da maneira ideal 

de executar a 
limpeza 

Funcionários 
da produção 

Setor de 
trabalho 

01 a 30 de 
junho de 

2015 

Conscientização Para mostrar a 
importância de 

se realizar a 
limpeza da 
envasadora 

Limpeza 
correta da 

envasadora 

Utilizando 
produtos 

adequados 
conforme 

manual a ser 

Todos os 
funcionários 

Setor de 
trabalho 

01 a 30 de 
julho de 

2015 
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7. CONCLUSÃO 

Com a utilização do FMEA foi possível ter uma percepção satisfatória de todo processo, onde os 

problemas foram detalhados e puderam ser feitas possíveis prevenções, minimização e a eliminação 

dos mesmos. 

Com a ferramenta FMEA foi possível identificar os modos de falha que poderão ocorrer, bem como a 

prioridade dos modos de falha na determinação das ações preventivas, tais como treinamentos e 

manutenções dos equipamentos. Portanto a realização da FMEA trouxe uma melhor estruturação, 

entendimento e controle das falhas potenciais do processo no processo produtivo do iogurte. 

Dessa forma, pôde-se perceber que a FMEA mostrou ser uma ferramenta muito interessante tanto 

para grandes organizações como também para as microempresas que querem sobreviver num 

mercado altamente competitivo. 
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Capítulo 38 
 
 
MELHORIA DE PROCESSOS NA GESTÃO DE 
RECURSOS PÚBLICOS: UM ESTUDO DE CASO DE 
LEAN OFFICE NO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE 
MANAUS 
 

Jonison Barroso Barvalho 
Cláudio Dantas Frota 

 

Resumo: A gestão de recursos públicos prepara-se para atender a medicina preventiva e curativa com 

foco na maior satisfação do cliente (paciente), que está inserido no ambiente cada vez mais 

democrático e globalizado. O objetivo deste trabalho é propor a melhoria na gestão de recursos de 

saúde do Hospital Militar de Área de Manaus, ampliando a transparência e a ética nas atividades de 

gerenciamento. Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica sobre questões históricas de gestão, 

transparência e caracterização da gestão pública. Além disso, foram aplicados os conceitos de lean 

office nos processos administrativos do hospital. Dessa forma, foi possível obter um maior 

comprometimento do gestor com a publicação das contas e uma maior interação com os cidadãos. 

Como resultado do trabalho, houve uma melhor aplicação de recursos e atender aos aspectos legais 

e éticos da gestão pública melhorando a qualidade dos serviços prestados. 

 

Palavras-chave: transparência, ética, mentalidade enxuta 
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1. INTRODUÇÃO 

Como se pode perceber e constatar, o mercado que envolve o tema Saúde é muito vasto e exigente. 

A busca pela excelência na qualidade dos serviços prestados é uma marca indiscutível nessa 

ramificação. Vários modelos de gestão são apresentados e podem ser aplicados tanto no setor público 

como no privado, pois, apesar de terem características diferentes, é impossível descartar uma 

interação entre os dois seguimentos. A cobrança pela qualificação é imensa, a competitividade está 

cada vez mais acirrada entre as empresas do seguimento da saúde, e o nosso cliente mais esclarecido 

e exigente.  

Dentro da abordagem apresentada anteriormente, este trabalho propõe a discussão sobre a melhoria 

de processos de transparência na gestão de recursos públicos na área da saúde, apresentando as 

principais ferramentas legais em nível federal, e a observação de que, apesar de a gestão militar de 

recursos públicos de Saúde primar pela transparência e boa aplicação, ainda há muito o que fazer, no 

sentido de se buscar o bom senso, ética e o conseqüente equilíbrio nessa gestão.  

De acordo com Lauretti (2006), é bem verdade que, genericamente, faz-se o delimitado por lei e 

esquece-se que a ética transcende a esse conceito simplório, quando diz que a submissão às leis é um 

dos princípios éticos mais universais. Pensar nesse conceito, portanto, é defender todos os valores 

que permeiam o conceito de probidade na gestão de recursos públicos em saúde.  

Será citado um breve histórico das formas como eram realizadas as receitas públicas e a execução de 

gastos públicos. Serão demonstrados no decorrer do presente trabalho os instrumentos de 

transparência existentes, um tópico sobre a transparência na gestão do Exército Brasileiro, e, em 

particular, no Hospital Militar de Área de Manaus, algumas definições a respeito do tema em questão, 

o que ressalta a Constituição Federal, e a grande evolução da melhor aplicação e controle do dinheiro 

público: A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Nº 101/2000.  

Foram analisados os fluxos de valor dos processos de pagamento de Organizações Civis de Saúde e do 

processo de confecção e envio de Notas de Empenho aos fornecedores do HMAM, identificando 

possíveis gargalos e apontando sugestões de melhorias com a aplicação dos conceitos de lean office.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo desta pesquisa é propor a melhoria nos processos de gestão de recursos de saúde do 

Hospital Militar de Manaus, ampliando a transparência e a ética nas atividades de gerenciamento dos 

recursos públicos, com a utilização de conceitos de lean office.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Analisar o processo de transparência sob o ponto de vista da gestão fiscal;  

2) Apresentar os dispositivos legais de aplicação dos gastos públicos;  

3) Realizar um diagnóstico das práticas de gestão;  

4) Identificar instrumentos e práticas de transparência na gestão; e  

5) Apresentar sugestões de melhoria nos processos de gestão a partir do lean office.  

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Como se pode observar, a prática da gestão transparente perpassa pela singularidade da nossa Região 

Amazônica, sendo esta cheia de percalços ligados às barreiras ambientais, mas também com outras 

limitações e desafios envolvendo a gestão da cadeia de suprimento (Suply Chain Management). 

Djalma Batista, analisando o processo de desenvolvimento amazônico, resume muito bem as 

distâncias culturais e a sua diversidade, em nossa Região: 

Apesar da aparente homogeneidade geográfica, caracterizada pela presença de rios 
caudalosos e de uma floresta sempre verde [...], toda essa terra imensa, além de ter pouca 
gente, possui diversidades étnica e cultural, embora a economia não divirja muito. Cada 
Amazônia tem, entretanto, as suas características próprias. (BATISTA, 2007, p. 43)  

 
Fortes (2002) considera que o orçamento público é um processo de planejamento contínuo e dinâmico 

que o Estado utiliza para demonstrar seus programas de trabalho em determinado período. O 

orçamento abrange a manutenção das atividades do Estado, o planejamento e a execução dos 

projetos estabelecidos nos planos e programas de governo. No Brasil, a forma de orçamento utilizado 

é do tipo misto, pois o Poder Executivo elabora e o Legislativo aprova.  

As premissas a serem observadas pela governabilidade, conforme Fortes (2002) - que são na verdade 

princípios orçamentários, indicam a prática ideal na busca da transparência na gestão fiscal.  
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A preocupação com a demonstração dos gastos públicos torna-se necessária e imprescindível, 

havendo como ordenação contábil, no Art. 70, da Constituição Federal de 1988, a prestação de contas 

de “[...] qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responde, ou que, em nome desta 

assuma obrigações de natureza pecuniária. “(BRASIL, 2007, p. 1).  

O Decreto nº 200, de 25 fev. 1967, no seu artigo 93 (BRASIL, 1967), já previa ordenação semelhante. 

Qualquer um que utilize dinheiro público teria de justificar seu bom e regular emprego na 

conformidade das leis e normas ditadas pelas autoridades competentes.  

A verdade é que todos exercem papéis intrínsecos no processo de transparência da gestão do erário; 

uns na função de controladores e executores de gastos públicos, e outros na de contribuintes, 

fiscalizadores e co-participantes da gestão pública no país (BRASIL, 2000).  

Conforme Brasil (1988), a última expressão sintetiza uma garantia constitucional, já que existe um 

dispositivo, no inciso XXI do art. 37 daquela Carta Magna, que analogamente traz uma reflexão sobre 

igualdade de condições a todos os concorrentes à participação em licitação, em obras públicas, 

serviços, compras e alienações, ressalvados os casos previstos em lei. Esse dispositivo, na verdade, é 

uma conseqüência do princípio da isonomia. Brasil (1993) também ressalta que, no processamento e 

julgamento da licitação, constituirão princípios básicos: a igualdade, a publicidade, a probidade 

administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivos e os que lhe são 

correlatos. Então, para que todos esses princípios legais sejam implementados numa gestão 

governamental, também é preciso que essas informações alcancem a “todos os cidadãos”, 

incondicional e indiscriminadamente, de forma flexível e acessível.  

Outro aspecto a ser comentado é a figura do orçamento participativo que, Segundo Lino (2001), para 

atingir um nível aceitável de organização dos seus interesses públicos e privados, uma sociedade deve 

tornar-se capaz de exercer controle sobre o Estado. Na verdade, a qualidade dos controles populares 

é consequência do fortalecimento da sociedade civil, inquietada diante da ausência de controle ou do 

controle da gestão ofuscado por quaisquer fatores. À medida que os diferentes interesses se 

organizam, aumenta a possibilidade de os cidadãos exercerem o controle e cobrarem do governo 

aquilo a que têm direito. O mecanismo eficaz de controle é a participação da sociedade civil na 

avaliação das políticas públicas.  
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3.1. CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  

A caracterização da Gestão Pública, o governo, em sentido institucional, é o conjunto de poderes e 

órgãos constitucionais. Meirelles (2007) descreve que, no sentido funcional, é o complexo de funções 

estatais básicas; e, no sentido operacional, é a condução política dos negócios públicos. A 

administração pública é a execução minuciosa e sistemática do Direito Público. No sentido 

institucional, é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do governo; no sentido 

funcional, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; e, no operacional, é o 

desempenho perene e sistemático legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos 

em benefício da coletividade.  

A administração pública visa ao interesse da coletividade e faz a defesa do bem comum, 

fundamentados nos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, 

continuidade, indisponibilidade e igualdade, conforme art. 37 da Constituição da República Federativa 

do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que norteiam a gestão pública.  

3.2. HISTÓRICO DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS  

Os anais da história do Brasil nos levam a refletir sobre fatos inquestionavelmente marcantes. Um 

exemplo clássico de corrupção e desvio de verbas é o caso de um funcionário da Coroa Francesa, 

armador João Angô, que, além de banqueiro daquela Coroa, construiu para si um porto (Porto de 

Dieppe), magnífica residência, com madeira brasileira, que, bastava uma observação mais detalhada, 

era possível serem vistos índios, animais e madeiras levados do Brasil.  

A história da corrupção é tão antiga e forte que esse período foi marcado por piratarias, saques às 

nossas riquezas naturais e principalmente o uso indevido dos recursos da Coroa Portuguesa, já que, 

conforme Terezinha de Castro registra, os franceses corrompiam portugueses e nativos do Brasil. Essa 

preocupação era traduzida num texto de uma carta escrita por D. Diogo de Gouveia ao Rei D. João III, 

mais conhecido como Ruão, em que explicitava a emergência da criação de um sistema de capitanias 

hereditárias, antes que entregassem o Brasil aos contrabandistas.  

A verdade era dar, Senhor, as terras a vossos vassalos [...]. Quando vossos vassalos forem ricos, 
os reinos não se perdem por isso, mas se ganham [...]. Porque, quando lá houver sete ou oito 
povoações, estas serão bastantes para defenderem aos da Terra que não vendam o Brasil a 
ninguém, e não o vendendo, as naus não hão de querer ir lá para virem vazias. (CASTRO, 1980)  

 

A criação daquele sistema de capitanias era necessária, para que a própria população brasileira não 

vendesse suas riquezas naturais, aparecendo, dessa forma, como uma medida importante no combate 
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ao desvio de riquezas da Coroa. Essa ausência de transparência na gestão passou por todos os ciclos 

econômicos no período colonial.  

Dentro desse contexto, um dos franceses escreveu numa pedra do litoral brasileiro: “Ce monde va de 

pis em pis”, que quer dizer: este mundo vai de mal a pior.  

Nota-se, portanto, uma semelhança a questões atuais, quando se é descoberto um esquema de 

desvios de verbas, os envolvidos, muitas vezes, ainda se utilizam de subterfúgios em leis, para se 

sentirem injustiçados ou pleitearem benefícios, mesmo agindo contra o erário público.  

Iniciando as décadas de 50 e 60, com o lema “50 anos em 5”, Juscelino Kubtschek iniciou investimentos 

na indústria automobilística e na construção da futura capital do País, Brasília. Acentuando a crise 

financeiro-política em que o Brasil se encontrava, sendo agravada principalmente pela inflação 

elevada do período, impulsionada pelos gastos excessivos com a construção daquela capital e 

motivada pela desnacionalização da economia. Surge nesse contexto a Lei 4.320, de 17 de março de 

1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que foi sancionada para 

organizar e controlar os atos administrativos dos governantes no tocante à gestão do erário público.  

Na década de 1980, a Constituição Federal avança na consolidação dos conceitos de transparência na 

gestão fiscal. Conforme Brasil (1988), há no art. 165 da Carta Magna, instrumentos legais de iniciativa 

do Poder Executivo, visando ao planejamento sistemático dos gastos públicos: o Plano Plurianual 

(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dos Orçamentos Anuais (LOA), dos quais é obrigatória 

a utilização por parte dos Municípios, Estados, Distrito Federal e União.  

A referida Constituição já previa que, por meio de futura lei complementar, haveria a disposição sobre 

o exercício financeiro, a vigência, prazos, elaboração e organização daqueles instrumentos, e, 

também, normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e fundos. Era 

um prenúncio do mais importante passo na busca da transparência na gestão de recursos públicos, 

como ferramenta do programa da estabilidade fiscal: Lei Nº 101, de 4 de maio de 2000, a “Lei de 

Responsabilidade Fiscal”.  

3.3 LEAN OFFICE COMO MAXIMIZADOR DA PRODUTIVIDADE  

A transparência na gestão da execução do orçamento destinado ao serviço público prestado pelas 

Forças Armadas é de igual forma carente de contínua melhoria, pois, principalmente na área da Saúde, 

os clientes são os cidadãos - ou clientes-cidadãos, com necessidades voltadas para a cura de doenças 
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ou minimização dos impactos de uma má formação congênita, entre outros, onde a aplicação dos 

recursos a serem demonstrados é uma obrigação legal e, por que não dizer que precisa ser 

absolutamente aplicados e colocados à disposição do controle social, com ética. O Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público estabelece uma busca constante à melhoria da qualidade e a 

consistência das informações prestadas à sociedade, de tal forma que os cidadãos tenham condições 

de exercer a cidadania no processo de fiscalização da arrecadação das receitas e execução das 

despesas, assim como o controle social sobre as contas dos governos Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal de nosso país. (BRASIL, 2012, p. 22)  

A gestão de processos em um escritório pode acarretar custos excessivos e desnecessários, já eles 

respondem 60% a 80% de todos os custos que envolvem a área administrativa. (TAPPING; SHUKER, 

2010 apud EVANGELISTA et al, 2013, p. 464)  

Turati e Musetti (2006) apud Brasil (2004), relatam que o setor público “é composto por organizações, 

que empregam milhares de pessoas [...], que buscam atender às suas necessidades de educação, 

saúde, transporte, habitação dentre outros.”, e, nessa busca, comumentemente são conhecidos como 

“cliente-cidadão”. Esses clientes-cidadãos buscam uma prestação de serviço melhorada, mais 

otimizada, onde seus processos possam ser enxergados e flexíveis, ao ponto de, caso seja necessário, 

revisá-los, visando a tornar o processo mais enxuto e menos custoso.  

Os conceitos da Produção Enxuta podem ser perfeitamente agregados ao dia-a-dia de um Hospital 

Militar, em especial ao Hospital Militar de Área de Manaus, já que a demanda da atividade exercida 

por esse hospital carece das mesmas necessidades supramencionadas.  

A eliminação ou mitigação de desperdícios ou etapas desnecessárias causam um impacto importante 

nas atividades executadas em um hospital militar, pois resultam em um melhor serviço ao cliente-

cidadão, em que o produto esperado é o atendimento hospitalar, ambulatorial e/ou laboratorial. Seja 

no processo de recepção ao atendimento propriamente dito, o que se espera é um excelente 

atendimento, de qualidade, otimizado e objetivo, no entanto, por vezes, existem situações onde 

visivelmente podem ser notados alguns conceitos que a lean thinking (mentalidade enxuta) quer que 

sejam extirpados, tais como:  

1. Superprodução: Produzir excessivamente ou cedo demais, resultando em um fluxo pobre 
de peças e informações, ou excesso de inventário;  

2. Espera: Longos períodos de ociosidade de pessoas, peças e informação, resultando em um 
fluxo pobre, bem como em lead times longos;  
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3. Transporte excessivo: Movimento excessivo de pessoas, informação ou peças resultando 
em dispêndio desnecessário de capital, tempo e energia;  

4. Processos Inadequados: Utilização do jogo errado de ferramentas, sistemas ou 
procedimentos, geralmente quando um processo mais simples pode ser mais efetivo;  

5. Inventário desnecessário: Armazenamento excessivo e falta de informação ou produtos, 
resultando em custos excessivos e baixa performance do serviço prestado ao cliente;  

6. Movimentação desnecessária: Desorganização do ambiente de trabalho, resultando baixa 
performance dos aspectos ergonômicos e perda freqüente de itens.  

7. Produtos Defeituosos: Problemas freqüentes nas cartas de processo, problemas de 
qualidade do produto, ou baixa performance na entrega; (TURATI E MUSETTI, 2006 apud 
WOMACK e JONES, 1998, p.2)  

 

Segundo Costa e Jardim (2010), o pensamento enxuto perpassa por, pelo menos, 5(cinco) passos de 

raciocínio, a saber: identificar o que é valor para o cliente; mapear o fluxo de produção, identificando 

o desperdício; implantar o fluxo contínuo; o cliente puxa a produção; e buscar a perfeição. Dentro 

dessa exposição, obviamente que, na administração de um hospital, podem ser identificados variados 

tipos de clientes, entre eles está a figura do fornecedor de materiais e serviços, estando sob a ótica do 

serviço prestado pelos setores que envolvem a execução orçamentária e financeira dos recursos 

públicos em saúde.  

Torna-se natural, portanto, o alinhamento dos conceitos de transparência na gestão de recursos 

públicos em saúde aos de Lean Office. 

4. PROCESSOS METODOLÓGICOS  

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a gestão pública, sendo coletadas informações 

constantes na legislação em vigor, em livros, cujos autores tratam o tema em questão, havendo, 

inclusive, uma abordagem histórica, a partir de relatos contidos livros de História do Brasil. Foi feita 

uma pesquisa documental e eletrônica nos arquivos de registros públicos do Hospital Militar de Área 

de Manaus, além da pesquisa realizada no sistema de gestão orçamentária do Departamento Geral do 

Pessoal do Exército, sendo demonstrados dados da evolução da gestão, motivada pela busca da 

melhoria na gestão de recursos públicos em saúde.  

Outra ferramenta importante aplicada no estudo de caso em questão foi o mapeamento do fluxo de 

valor da situação atual, da situação futura e o plano de implementação da produção enxuta em dois 

processos de gestão de recursos públicos no Hospital Militar de Área de Manaus, a saber: o 

macroprocesso de pagamento de Organizações Civis de Saúde(OCS) e o processo de confecção e envio 

das Notas de Empenho para os fornecedores.  
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4.1 MAPA DO FLUXO DE VALOR DE PAGAMENTOS DE OCS  

Conforme Martins et al (2012), para obter uma visão clara sobre os possíveis desperdícios no processo 

administrativo é necessário enxergar o fluxo de valor, ou seja, “todas as tarefas dentro do processo 

que transformam o pedido do cliente em atendimento acabado e entregue, agregando ou não valor 

sob a ótica desse mesmo cliente”, através de um Mapa de Fluxo de Valor (MFV).  

De acordo com Rother e Shook (2003), O MFV é muito importante, já que pode auxiliar:  

a) a visualizar mais do que simplesmente os processos individuais. Ajuda a enxergar o fluxo de 
produção;  

b) a identificar além dos desperdícios, ajuda a identificar as fontes dos desperdícios no fluxo 
de valor;  

c) no fornecimento de uma linguagem comum para tratar dos processos de manufatura;  

d) nas decisões sobre o fluxo visíveis, de modo que se possa discuti-las;  

e) na integração dos conceitos e técnicas enxutas, evitando a implementação de algumas 
técnicas isoladamente;  

f) na formação da base para um plano de implementação, identificando a relação entre o fluxo 
de informação e o fluxo de material. (MARTINS et al, 2012, p.6)  

 
Dentro dessa perspectiva, conforme Martins et al (2012), para obter uma visão clara sobre os possíveis 

desperdícios no processo administrativo é necessário enxergar o fluxo de valor, ou seja, “todas as 

tarefas dentro do processo que transformam o pedido do cliente em atendimento acabado e 

entregue, agregando ou não valor sob a ótica desse mesmo cliente”, através de um Mapa de Fluxo de 

Valor (MFV).  

4.1.1. MAPA DO FLUXO DE VALOR(MFV) ATUAL DO PAGAMENTOS DE OCS  

O controle do processo de pagamento de OCS se dá através do Sistema de Administração Financeira 

e Orçamentária do Governo Federal (SIAFI), do Sistema de Planejamento e Execução Orçamentária 

(SIPEO), e por meio de planilhas em Excel, operacionalizadas em dois setores: na Seção de Aquisições 

e no Setor Financeiro.  

Conforme a figura 1, a análise do MFV desse processo tem start na chegada do crédito na tela do SIAFI, 

através de Notas de Crédito(NC). A partir de então, confecciona-se a Nota de Empenho(NE) em 

sistema, realiza-se o despacho e após, a NE é enviada à OCS. Após tomada ciência da NE, a OCS 

confecciona a Nota Fiscal (NF) e envia para o HMAM, visando ao pagamento da mesma. Diante da 

verificação e constatação do serviço executado, faz-se a liquidação física. Logo após, despacha-se com 

o Ordenador de Despesas (OD) e faz-se a liquidação em sistema. O próximo passo seria aguardar a 
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chegada do numerário (dinheiro efetivamente) em sistema e, após a chegada, despacha-se com o OD 

fins autorização do pagamento e, após, realiza-se o pagamento em sistema, retorna-se para despacho 

com o OD para assinaturas na Relação de Ordens Bancárias, e, em seguida, remete-se ao Banco do 

Brasil para pagamento efetivo à OCS.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma do pagamento de OCS antes da Lean Thinking  

Fonte: o autor  

A partir do considerado por Rother e Shook (1998), o método Kaizen é o instrumento que analisa e dá 

um novo significado ao fluxo completo de valor ou de um processo individualmente, com a finalidade 

de agregar valor e mitigar os desperdícios. Nessa linha de raciocínio, o Kaizen de fluxo pensa o fluxo 

de valor, dirigido ao gerenciamento. Já o de processo foca os processos individuais, pensando em 

equipes de trabalho e líderes de equipe.  
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Foram realizadas reuniões envolvendo os seguintes setores Fiscalização Administrativa, Farmácia 

Hospitalar, Laboratório de Análises Clínicas, Setor Odontológico e Almoxarifado, com a finalidade de 

conscientização sobre a minimização do retrabalho e sobre a ideia de mentalidade enxuta.  

Também foi feita uma reunião com o Diretor do Hospital para ressaltar os conceitos lean e a 

necessidade do enxugamento dos processos-objetos desta pesquisa. O direcionamento kaisen foi 

dado pelo Gestor Financeiro, sendo analisado todo o processo, identificando todos os eventos e o lead 

time individual e procurando buscar a eliminação de etapas que não agregavam valor, remodelando 

o processo para um novo fluxo.  

Uma outra observação importante é que há um viés que envolve a montagem (formalística) do 

processo de pagamento que necessita de seguir à normatização dada pela legislação em vigor, qual 

seja: primeiro, chegada do crédito. Depois, assinatura do militar da Seção de Auditoria atestando a 

execução do serviço. Terceiro, a assinatura do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesas, 

autorizando a liquidação e o pagamento em sistema e físicamente. Portanto, essas fases não podem 

ser atropeladas.  

Nas reuniões, foi colocado que algumas fases poderiam ser suprimidas e substituído o gestor que 

puxaria o fluxo naquele processo, despachando diretamente com o OD.  

Quanto às entregas das Notas de Empenho, havia um excesso de impressão de vias (4 vias), todas 

assinadas pelo Chefe da Seção de Aquisições e pelo OD, resultando em gasto de material e de tempo 

que poderiam ser enxugados, sem ofender à legislação atual, que prevê apenas 01(uma) via original.  

Na situação atual, o Gestor Financeiro despacha pelo menos 4(quatro) vezes com o OD e, na hora do 

despacho da liquidação, o Ordenador de Despesas fazia indagações a respeito do processo de compra 

que, muitas vezes, era necessário chamar o Chefe do Depósito específico para explicar novamente o 

motivo daquela compra e o porquê daquela liquidação.  

Outro fato, reside na entrega de Ordens Bancárias no Banco do Brasil. Havia uma determinação para 

que o militar responsável pela entrega (estafeta) fizesse apenas às terças e quintas. Caso o pagamento 

fosse realizado na quinta-feira após a saída do estafeta, o lead time seria de, no mínimo, 5(cinco) dias 

apenas para efetuar a entrega no Banco do Brasil, conforme consta da Figura 1.  
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4.1.2. MAPA DO FLUXO DE VALOR(MFV) FUTURO DO PAGAMENTOS DE OCS APÓS ANÁLISE 

LEAN 

Dentro do abordado no subitem anterior, chegou-se à seguinte proposta e implementação: 

 

Fase  Descrição  Implementação de recursos 
atrelados ao lean office  

Resultados  

3 Despacho com o OD  Assinatura em apenas uma via da 
NE  

Redução do lead time de 2 para 
01(um) dia  

4 Envio da NE à OCS  - Implantação de um escâner e 
envio da NE para a Seção de 
Auditoria por web-mail (e-mail 
interno)  

Redução do lead time de 2 para 
01(um) dia  

5 Chegada da NF no 
HMAM, com base na 
NE  

Envio da NE e recebimento da NF 
via e-mail  

Redução do lead time de 10 para 
02(dois) dias em média  

7 Despacho com o OD  O despacho com o OD era 
realizado pelo Gestor Financeiro. 
Agora, o Chefe da Seção de 
Auditoria despacha a autorização 
para liquidação e pagamento  

- Eliminação da fase 9 que 
consumia 2 dias;  
- Redução do lead time da Fase 8, 
que era de 2 dias para 1 dia.  
- Redução do lead time da Fase 10, 
que era de 2 dias para 1 dia, já que 
o OD não solicitava mais o 
assessoramento do Gestor 
Financeiro nos processos de 
pagamento, em virtude de o 
processo já ter sido esclarecido 
pelo Chefe da Seção de Auditoria 
na fase 7, conforme Anexo 2.  

12 Remessa de Ordem 
Bancária para o B. 
Brasil  

O estafeta entregava as ordens 
bancárias às terças e quintas-
feiras  

Entregas efetivadas logo após o 
despacho do OD e do Gestor 
Financeiro, acionando uma 
viatura para entrega no Banco ou 
liberando um integrante do Setor 
Financeiro, dentro do horário 
bancário para efetuar a entrega, 
quando fosse despachado nas 
Segundas, Quartas ou Sextas-
feiras.  

 

5. RESULTADOS GERAIS DA IMPLEMENTAÇÃO DO LEAN OFFICE 

Conforme descrito na figura 2, a implementação do método Kaisen e de conceitos do lean office 

proporcionou uma redução de 75% por cento na quantidade de papel gasto com a impressão de Notas 

de Empenho(NE), já que, na situação anterior, era necessária a impressão de 4(quatro) vias originais.  

Dentro do processo de transparência, deve-se ressaltar que a realização do despacho da liquidação e 

do pagamento da Nota Fiscal pelo Chefe da Seção de Auditoria sanou qualquer possibilidade de 

dúvidas em relação ao efetivo pagamento da OCS.  
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Em vias gerais, como efetivo resultado, houve a redução do lead time total do processo de pagamento 

de OCS de 44(quarenta e quatro) para 24(vinte e quatro) dias, ou seja, quase a metade do tempo gasto 

no processo produtivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma do pagamento de OCS após a Lean Thinking  

Fonte: o autor  

Como principal benefício, há que se fazer menção da identificação de “gargalos” que impediam ou 

retardavam fases do processo, com isso, fomentou-se a ideia de estender a mentalidade do lean office 

para outros setores do hospital.  
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6. CONCLUSÃO 

Chega-se, portanto, à conclusão que é inquestionável o valor da implementação da mentalidade 

enxuta, suplantando a área do processo industrial, chegando aos escritórios, com a finalidade de 

enxugar os processos, eliminando processos desnecessários, consequentemente reduzindo os custos 

associados ao processo a ser submetido ao lean.  

Porém, o que foi percebido, além dos avanços conseguidos com o enxugamento das fases no processo 

em questão, foi a redução significativa no tempo de espera para o pagamento das clínicas conveniadas 

com o Hospital Militar de Área de Manaus.  

Essa redução trouxe benefícios intangíveis quanto ao relacionamento e transparência das informações 

para com os fornecedores, tendo em vista que qualquer fornecedor, além dos dados que precisam 

receber publicidade, há a possibilidade de o fornecedor identificar exatamente em que pé está o seu 

pagamento.  

Com a análise minuciosa das fases, dos eventos, que envolvem todo o processo de pagamento de OCS, 

pôde-se visualizar possibilidades de atingir outros processos dentro da área Financeira do Hospital 

Militar de Área de Manaus.  
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Capítulo 39 
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Resumo: Este artigo tem como propósito descrever e analisar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

em uma organização do setor da construção civil, localizada em Belo Horizonte - MG. Foi realizado um 

estudo descritivo de abordagem qualitativa. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se 

entrevista semiestruturada e observação direta. Observou-se que a empresa possui um SGA 

estruturado e padronização em seus processos, buscando simplifica-los, principalmente os 

relacionados ás atividades que geram retrabalhos e desperdícios, entendendo que a praticidade 

proporciona melhor preservação do meio ambiente, maior produtividade, e consequentemente 

melhores resultados para organização. 

 

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental; Construção Civil; Resíduos Sólidos 
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INTRODUÇÃO 

A gestão ambiental tem um papel fundamental dentro das organizações e tem despertado interesse 

em todos os setores da sociedade, pois as mudanças ambientais podem trazer consequências tanto 

positivas como negativas para nossa qualidade de vida. Um SGA bem estruturado possibilitará a 

organização desenvolver procedimentos e recursos para manter uma política ambiental e praticar suas 

atividades normalmente sem perder a produtividade. 

O SGA empresarial estabelece políticas, programas e práticas administrativas e operacionais que 

asseguram a saúde e a segurança das pessoas e a proteção ao meio ambiente. Os efeitos negativos da 

ação do ser humano sobre o meio ambiente são graves e exigem não apenas reparo dos danos, mas 

mudança de hábitos e atitudes. O objetivo maior da gestão ambiental é minimizar os impactos das 

atividades de negócio sobre o meio ambiente e estabelecer a busca contínua de melhoria da qualidade 

ambiental dos serviços, produtos e ambientes de trabalho. 

Com a retirada desgovernada de insumos da natureza sem considerar a capacidade de reposição, e o 

descarte de resíduos indesejados, processos marcados pelo desperdício, pressionam os ecossistemas, 

de tal maneira, que trazem à reflexão a responsabilidade social e ambiental que as empresas devem 

ter como compensação ao acúmulo de riquezas e ao poder que exercem. 

A construção civil é uma das mais importantes atividades para o crescimento econômico e social, mas 

é também considerada como grande causadora de impactos ambientais devido ao consumo de 

recursos naturais, modificação na paisagem e geração de resíduos. 

As empresas da construção civil têm implantado processos de gestão ambiental para demonstrarem 

sua contribuição com a proteção do meio ambiente. Para isto estão investindo cada vez mais em 

programas tecnológicos que auxiliam no cumprimento das imposições legais, no controle de custos, 

produtividade, e na divulgação da imagem da instituição. 

O objetivo deste artigo é descrever e analisar os desafios da gerencia de meio ambiente de uma 

construtora de grande porte localizada em Belo Horizonte ao implantar o SGA. 

Este artigo está estruturado em seis partes considerando esta introdução que define o problema de 

pesquisa. A segunda parte apresenta o referencial teórico e a terceira parte traz a metodologia 

utilizada nesta pesquisa. Na quarta parte analisam-se os dados coletados seguidos pelas considerações 

finais e referências. 
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A GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

A questão ambiental tem ganhado cada vez mais importância no planejamento das empresas, estas 

veem constatando que a qualidade ambiental é um item considerado importante por seus clientes, 

levando-as antes de tudo, atender suas necessidades, tratando-os como seu objetivo principal. Assim 

sendo, estes consumidores estão mais bem informados e motivados para o assunto, e grande parte 

dessa evolução se deve aos meios de comunicação que têm um papel fundamental nesse contexto, 

pois diariamente abordam temas relacionados ás questões ecológicas. Portanto as empresas que 

conseguem se adaptar aos novos tempos obtêm vantagens competitivas, já que a preocupação 

ecológica é hoje vista como um fator estratégico de competitividade (JUNIOR, 1998, p.51). 

As empresas, como as produtoras de bens e serviços, estão hoje em grande evidência na questão 

ambiental. Suas estratégias em obter melhorias no desempenho ambiental estão inseridas na sua 

função social, pois além de atender à vontade dos seus clientes melhoram os relacionamentos com os 

órgãos ambientais de controle, com as ONGs e com a sociedade em geral. Entretanto, o foco da 

“gestão ambiental” é a empresa, e não o meio ambiente. Somente através de melhorias em produtos, 

processos e serviços serão obtidas reduções nos impactos ambientais por eles causados (JUNIOR, 

1998, p.51). 

Quando considerada do ponto de vista empresarial, a primeira dúvida que surge diz respeito ao 

aspecto econômico. O que prevalece é a ideia de que a variável ambiental traz consigo o aumento de 

despesas e por consequente o acréscimo dos custos do processo produtivo (DONAIRE, 2006, p.51). 

Ambec e Lanoie (2008, p.47) afirmam que: a melhoria do desempenho ambiental pode conduzir a um 

aumento das receitas através de três canais: (a) melhor acesso a certos mercados, (b) diferenciar 

produtos e (c) vender tecnologias de controle de poluição. Além disso, um melhor desempenho 

ambiental pode levar à redução de custos em quatro categorias: 

(a) gestão de risco e relações com agentes externos, (b) custo dos materiais, energia e serviços; (c) 

custo do capital, e (d) custo do trabalho. 

De acordo com Valle (2002, p.29), o SGA consiste em um conjunto de medidas e procedimentos bem 

definidos que, se adequadamente aplicados, permitem reduzir e controlar os impactos produzidos por 

um empreendimento ao meio ambiente. 

Para Barbieri (2004) o consumo exacerbado da sociedade atual tem contribuído negativamente com 

a aceleração da degradação dos recursos naturais que compromete a qualidade de vida, 
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principalmente das futuras gerações, isso tem feito com que nossa sociedade se conscientize e procure 

por padrões alternativos que adaptem o desenvolvimento econômico com a indispensável proteção 

ambiental. 

“O emprego de tecnologias ambientais para a gestão organizacional é elemento fundamental para 

assegurar o desempenho econômico, produtivo e ambiental de uma empresa industrial” (SANCHES, 

2000, p.79). 

Miranda, Samudio e Dourado (1997) afirmam que é importante que as organizações entendam que o 

SGA lhe proporcionará benefícios como redução de custos e melhorias operacionais que lhe trará 

maior competitividade e retorno mercadológico, levando-se em consideração que a sociedade está 

cada vez mais preocupada com o meio ambiente, e está atenta as atitudes de cada empresa para sua 

preservação. 

IMPLANTAÇÃO DO SGA 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) ISO 14004 (2005) o Sistema de 

Gestão Ambiental está orientado sob o modelo de gestão baseado no ciclo do PDCA (PLAN - planejar, 

DO - executar, CHECK - verificar e ACT - agir) visando o processo de melhoria contínua. 

Dias (2006) destaca que uma organização ao implantar este sistema deve cumprir cinco etapas 

sucessivas, são elas: Estabelecimento da política ambiental; Planejamento; Implementação; 

Operacionalização; Verificação e análise pela administração. 

Simplificando este sistema, Donaire (1992), em seu estudo, propõem que a inserção da variável 

ecológica na organização obedece a uma sequência de três fases: percepção, compromisso e ação. 

Segundo Dias (2006), para obter certificação de um modelo SGA, a empresa deve implementar 

ferramentas para monitorar atividades, produtos ou serviços, que podem  interagir com o meio 

ambiente e desenvolver programas ambientais que promovam redução ou eliminação dos impactos 

eventualmente produzidos. 

LEI DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais (SINDUSCON- MG, 2008), apesar de 

seus reconhecidos impactos socioeconômicos para o país, a construção civil carece de uma firme 

política para a destinação de seus resíduos sólidos, principalmente nos centros urbanos. 
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O município de Belo Horizonte, por exemplo, desde 1993, desenvolve o Programa de Correção das 

Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho, cujo objetivo principal é o de promover a correção 

dos problemas ambientais gerados pela deposição indiscriminada desses resíduos em locais urbanos. 

(SINDUSCOM-MG, 2008). 

A opção pela implementação deste Programa partiu da constatação de que os resíduos da construção 

civil, por corresponderem a aproximadamente 40% dos resíduos recebidos diariamente nos 

equipamentos públicos, demandam investimentos específicos para equacionar os problemas 

ambientais que acarretam especialmente quando inadequadamente dispostos. O quadro abaixo 

ilustra o assunto (SINDUSCOM-MG, 2008). 

Tabela 1 – Participação do entulho na massa de resíduos sólidos recebidos diariamente pela SLU/BH, 

tonelada/dia. 

Fonte: Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Construção Civil, B.H., 2005. 

As construtoras têm investido em procedimentos que vão desde o reaproveitamento e separação 

correta dos materiais de acordo com sua classe até o controle da destinação desses materiais. Dentre 

esses investimentos podemos citar os projetos de canteiros adequados para separação dos resíduos, 

treinamentos de equipes de obras e contração de empresas capacitadas para destinação dos resíduos. 

(SINDUSCOM-MG, 2008). 

O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Um dos maiores desafios para o setor da construção civil é conciliar suas atividades com melhores 

condições que lhe garanta um desenvolvimento sustentável consciente, menos agressivo ao meio 

ambiente. Sem dúvida é uma questão muito complexa que requer grandes mudanças culturais e ampla 

conscientização. (SINDUSCOM-SP, 2005). 

A preservação ambiental é hoje uma preocupação mundial e a construção civil é responsável por 

grandes impactos ambientais. Mesmo sendo um setor onde a demanda de serviços é muito ampla as 

necessidades são bem especificas para cada caso, entretanto, os conceitos de minimização de 
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impactos são únicos. Apesar de ser um setor que apresenta dificuldades para adotar novas tecnologias 

e novos procedimentos, a construção civil tem buscado soluções mais simples para tentar diminuir os 

impactos causados ao meio ambiente (AMBIENCIA, 2011). 

A redução do desperdício de materiais e energia é um assunto que precisa sofrer melhorias continuas, 

já existem práticas que se utilizadas corretamente contribuirão de forma sustentável na construção 

do empreendimento com redução dos custos e melhor preservação do meio ambiente, mas é 

necessário que estas práticas acompanhem o crescimento do cenário da construção civil. “O Brasil se 

tornou um grande canteiro de obras. O governo federal, em conjunto com os governos estaduais, 

passou a investir em obras de grande porte para acompanhar o desenvolvimento do país” (FRANCE, 

2013, p.01). 

France (2013, p.01) ressalta que ao longo dos últimos anos o cenário se tornou bastante favorável para 

a indústria da construção civil, com isso, o meio ambiente por sua vez ganhou papel de destaque, de 

maneira que sua preservação passou a ser vista por todos como essencial, levando a sustentabilidade 

a ocupar uma posição de extrema importância no setor, pois este é um dos que mais agride o 

ambiente. 

O desenvolvimento de sistemas de avaliação ambiental na construção civil foi inicialmente um 

exercício de estruturação de uma série de conhecimentos e considerações, numa abordagem pratica, 

evitando uma nova pesquisa (PINHEIRO, 2006). 

A Construção Civil é uma atividade extremamente poluente, através de seu consumo excessivo dos 

recursos naturais e geração de resíduos durante toda sua vida útil, fazendo com que ela seja um dos 

maiores causadores de impactos ambientais (GRITT, 2010, p.18). 

Hansen, (2008) afirma que a construção civil é responsável pelo consumo de 66% de toda madeira 

extraída, gera 40% de todos resíduos na zona urbana, e é uma atividade geradora de poeira, seja na 

extração de matéria prima, seja na própria obra. 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa caracteriza-se inicialmente como descritiva e qualitativa. Quanto à pesquisa descritiva, 

Michel (2005) afirma que tem o propósito de analisar, com a maior precisão possível, fatos ou 

fenômenos em sua natureza e características, procurando observar, registrar e analisar suas relações, 

conexões e interferências. 
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A abordagem de estudo é qualitativa. Fraser e Gondim (2004, p.8), afirmam que nesta abordagem “o 

que se pretende, além de conhecer as opiniões das pessoas sobre determinado tema, é entender as 

motivações, os significados e os valores que sustentam as opiniões e as visões de mundo”. 

Os dados foram coletados em entrevista semiestruturada que, de acordo com Collins e Hussey (2005, 

p.73), destacam que “é um exame extensivo de único exemplo de um fenômeno de interesse e é 

também um exemplo de uma metodologia fenomenológica”. 

Portanto, a pesquisa não tem como objetivo levantar dados estatísticos e/ou numéricos, mas verificar 

os conceitos e dados aqui abordados considerando o posicionamento da empresa estudada quanto 

ao processo de implantação do SGA e suas principais dificuldades. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Atualmente a empresa é certificada pela ISO 9001. O gerente, sujeito de pesquisa, possui 

conhecimento e sabe a importância do SGA para a organização. Neste sentido, o entrevistado expõe 

que teve total participação tanto no processo de implantação como nas auditorias do SGA. Afirmou 

ainda que os colaboradores têm conhecimento do SGA implantado na organização. Percebe-se isto na 

fala abaixo: 

A empresa onde participei da implantação da Norma ISO de qualidade, não possuía uma SGI 
(Qualidade, Segurança e Meio ambiente) definida de forma clara, o foco era a qualidade, mas 
com as melhorias contínuas a segurança e o meio ambiente no tocante a resíduo da construção 
civil – RCC (Resíduos da Construção Civil) foram incorporados procedimentos para estes. Todos 
os treinamentos para os admitidos e treinamentos de reciclagem onde os colaboradores 
tinham informações mínimas necessárias para colaborar na SGA. Claro que a empresa por se 
tratar do setor da construção civil carece de colabores em sua maioria com nível de instrução 
baixo. (G1) 

 

O posicionamento do entrevistado vai de encontro com o pensamento de (JUNIOR, 1998) que afirma 

que as empresas que conseguem se adaptar aos novos tempos obtêm vantagens competitivas, já que 

a preocupação ecológica é hoje vista como um fator estratégico de competitividade. 

O entrevistado enfatiza ainda os dois principais benefícios advindos com a implantação do SGA, que é 

evitar retrabalhos e desperdícios. Ele considera que um SGA bem sucedido além de contribuir para 

preservação do meio ambiente pode contribuir para redução de custos, fator relevante para a 

perpetuação e melhorias de desempenho da empresa. Isso vai de encontro com o pensamento de 

Ambec e Lanoie (2008). 
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Além disso, o entrevistado mencionou que um dos principais objetivos da organização com a 

implantação do SGA foi a redução de custo nas faturas de água, luz, e resíduos com o custo de 

disposição final dos RCC. Gritti (2010) considera muito importante que o homem tenha essa 

concepção. 

Evitar perdas, é claro que o paradigma sobre a construção civil que para cada prédio erguido perde-se 

um terço em materiais não é verdade, não se perde um terço dos elevadores, não se perde um terço 

das esquadrias e assim por diante. 

Há perda em argamassas pela avaliação errônea do pedido e do volume consumido ao final da 
jornada de trabalho. Também há perdas nos cortes de pedras (mármores e granitos) para 
revestimentos, mas esse problema foi solucionado com a paginação, as pedras são compradas 
na medida correta na obra. Poucos são os cortes a serem feitos. Uma vez que não se consegue 
evitar em sua totalidade a geração de RCC (Resíduos da Construção Civil) faz-se 
obrigatoriamente a segregação de materiais Esta segregação tem resultado financeiro, pois o 
custo de uma caçamba com resíduos segregados fica entre 50 a 60 % a menos que o custo de 
uma caçamba com resíduos não segregados. (G1). 

 

O gestor ratificou que o ciclo PDCA (Planejar, fazer, checar, agir) é uma prática bem estabelecida na 

empresa, pois são elaborados projetos compatíveis (elétricos, hidráulicos, etc.), execução, check-in 

para liberar o serviço e correções se necessárias dos serviços executados. Esta pratica adotada pela 

empresa está de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) ISO 14004 (2005). 

O entrevistado expõe seu ponto de vista sobre as vantagens e desvantagens proporcionadas pela 

implantação do SGA, pois considera que a vantagem só é percebida no final da obra, com a redução 

de custos. Como desvantagem considera a questão do custo da implantação que foi um desafio difícil 

de ser superado. Portanto devem-se ter indicadores  para avaliar se compensa manter um SGA ou não. 

Para Donaire (2006, p.65) esta é a primeira dúvida no ponto de vista empresarial, surge no que diz 

respeito ao aspecto econômico. 

No ponto de vista do entrevistado, o acirramento da concorrência no setor não contribuiu para a 

implantação do SGA na empresa. Observa-se isso na passagem a seguir da entrevista. 

Não, a gestão ambiental durante a execução da obra para o comprador/investidor de imóvel 
não é importante. O que importa é o custo final e as medidas e processos que ficaram para o 
usuário do imóvel, como: Elevadores Inteligentes; aquecimento solar; controle de regas em 
jardins; sistema de iluminação em áreas comuns automatizadas; caixas de descargas 
econômicas; etc.(G1). 

Quanto ao tratamento que a construtora dá aos resíduos provenientes da execução das obras, já que 

este é um dos grandes desafios do setor, ele afirmou que tais resíduos são segregados na origem, pois 
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o custo com a disposição final é menor. O resíduo não segregado vira entulho e a disposição final é 

cara. Este pensamento vai de acordo com os autores Agopyan e John (2011). 

Em relação a algum de tipo colaboração ou incentivo dos governos para implantação de processos 

voltados para a preservação do meio ambiente, o gestor informou que as organizações não recebem 

nenhuma ajuda governamental, o que discorda da afirmação de France (2013), dizendo que o governo 

federal, em conjunto com os governos estaduais, passou a investir em obras de grande porte para 

acompanhar o desenvolvimento do país. 

O entrevistado fez uma análise do panorama da empresa antes, durante e depois da implantação do 

SGA, e entende que houve redução de retrabalhos e desperdícios, além de melhoria na limpeza dos 

trabalhos. Pode-se identificar essa redução na fala a seguir, onde o entrevistado deu exemplos: 

A indústria da construção civil que é a maior consumidora de recursos naturais com o aumento 
dos insumos como aço, cimento, etc., houve uma conscientização que  não dá para construir 
como no passado. Novos métodos foram desenvolvidos, novas máquinas até retirando mão 
de obra do processo. Um exemplo clássico é o recebimento de areia em uma obra, gastava-se 
13 operários com carinho de mão  para colocar para dentro do canteiro este insumo durante 
2 a 4 horas. Hoje com uma mini carregadeira apenas com o operador e em questão de minutos 
faz o serviço. (G1) 

Quanto aos impactos causados pela implantação do SGA na cultura da organização, ele entende que 

normalmente o impacto inicial é que vai agregar custo. Claro que há custos adicionais com a gestão, 

mas ratifica a importância de sempre aferir indicadores e verificar a relação “Custos x Benefícios”. 

Ao final da entrevista o gerente afirmou ainda que não existe nada do qual se arrependa de ter feito, 

e que se preciso faria tudo da mesma maneira. Também não achou necessário acrescentar mais 

nenhum assunto além dos propostos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se neste artigo identificar quais foram os desafios da gerência de meio ambiente de uma 

construtora mineira de grande porte ao implantar um programa de SGA, onde foi entrevistado o gestor 

responsável pelo setor com o intuito de atingir o objetivo. Percebe-se que o principal desafio 

encontrado foi a questão dos custos de implantação do SGA. Em segundo lugar pode-se citar a 

dificuldade para adequação dos processos de execução dos serviços aos procedimentos exigidos pelo 

SGA. 

Por meio de entrevista realizada, pode-se verificar que a organização busca reduzir os impactos 

gerados por ela mesma. Por ser uma empresa de construção civil existe um paradigma em que as 

pessoas citam que para cada prédio erguido perde-se um terço de materiais o que não é verdade. Há 

perdas pelas avaliações errôneas do pedido e do volume consumido ao final da jornada de trabalho o 

que já vem sendo solucionado nas obras. 

A construtora se preocupa com os resíduos provenientes das obras e os encaminha para transbordos 

credenciados. Os impactos gerados pela falta de conscientização e desperdício desses materiais 

podem causar desastres ecológicos e ao meio ambiente irreversíveis. 

Pôde-se notar também que a organização tem como objetivo principal reduzir perdas na área de 

produção / qualidade e segurança/saúde, mantendo um ambiente salubre e seguro. Os benefícios 

pretendidos com a implantação do SGA são obter recursos para uma melhoria continua dos processos, 

pois com uma política ambiental bem sucedida consegue-se reduzir perdas, retrabalho e absenteísmo. 

Verifica-se que a implantação do SGA é também uma maneira de conscientizar as pessoas envolvidas 

neste processo, visto que o meio ambiente é uma preocupação da sociedade civil como um todo e não 

só das empresas. 

Essa pesquisa foi feita em apenas uma empresa do ramo da construção civil, ela não compreende 

empresas de outros ramos, nem outras empresas do mesmo segmento, deixando assim margem de 

sugestão para novas pesquisas relevantes sobre esse assunto. 
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Capítulo 40 
 
 
 
O ESTUDO DO ARRANJO FÍSICO DE UMA LOJA 
VAREJISTA EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
 

  

Anna Marys Saraiva Ferreira (UFOP - annamarys@outlook.com) 
Clarisse da Silva Vieira (UFOP - cosvieira@terra.com.br) 

 

Resumo: Resumo: Este artigo é o resultado da pesquisa do estudo do planejamento das instalações e 

suas ferramentas, propondo uma reestruturação do ambiente organizacional. Teve como objetivo 

principal proporcionar melhor utilização da área disponível de uma determinada empresa e tornar o 

fluxo de trabalho eficiente. Além de proporcionar uma fácil reposição e rotação de estoques para os 

produtos que estão expostos. Ou seja, tornar o arranjo físico mais eficiente. Os dados e informações 

foram obtidos por meio de observação direta e medições realizadas no local estudado. Para visualizar 

o arranjo físico e analisá-lo foi utilizado o software AutoCAD 2013 (versão estudante). A metodologia 

aplicada é de caráter qualitativo e metodológico. Espera-se que a qualidade e a competitividade sejam 

aspectos preliminares básicos, a serem evidenciados na reestruturação do arranjo físico da empresa.   

 

Palavras-chave: Arranjo Físico, Planejamento das Instalações e Projeto. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda o planejamento de uma instalação varejista de produtos agropecuários com a 

perspectiva de otimizar as condições de trabalho e satisfação do cliente, partindo do conceito de 

arranjo físico. 

Segundo Tompkins et al (2013), o planejamento das instalações assumiu um significado inteiramente 

novo nos últimos dez anos. No passado, era considerado basicamente uma ciência. No competitivo 

mercado gobal, o planejamento de instalações é uma estratégia e com a evolução tecnológica aplicada 

nas empresas, o estudo de arranjo físico tem assimilado importância maior. 

Desta forma, o planejamento eficiente proporciona para a empresa maior economia e produtividade, 

com base na boa disposição dos instrumentos de trabalho e por meio da utilização otimizada dos 

equipamentos de trabalho e do fator humano alocado no sistema considerado. Lerner (l996), por 

exemplo, considera que o arranjo físico deve ser estabelecido a partir do estudo planejado do sistema 

de informações relacionado com a distribuição de móveis, equipamentos e pessoas pelo espaço 

disponível, da forma mais racional possível. Considera, também, que o arranjo físico acaba por influir 

na motivação, gerando maior ou menor eficiência no trabalho. 

Segundo Tompkins et al (2013), com as mudanças rápidas nos sistema de produção e distribuição, nas 

técnicas e nos equipamentos, que ocorrem no passado recente e as que são esperadas para o futuro, 

poucas empresas serão capazes de manter suas instalações ou seus arranjos físicos antigos sem 

prejudicar gravemente a sua posição competitiva no mercado. As melhorias de produtividade devem 

ser realizadas tão rapidamente quanto se tornarem disponíveis para implementação. 

Baseando-se neste pressuposto, foi que houve a decisão de levar a efeito um estudo de caso, na 

microempresa Casa do Campo, Teixeiras – MG, onde está a clientela que propiciará o desenvolvimento 

desta investigação, objetivando propor uma resolução para os problemas relacionados com o de 

arranjo físico, utilizando ferramentas de Planejamento das Instalações e visando a proposta de um 

arranjo eficiente e adequado. 

O presente artigo é um estudo investigativo, o qual será composto por uma pesquisa qualitativa e 

encontra-se dividido em mais 4 seções. A próxima seção consta uma contextualização da pesquisa e 

uma exposição do contexto no qual a empresa está inserida. Na terceira será traçada a metodologia 

do trabalho, em suas diversas fases, até a conclusão do mesmo. A quarta foi destinado à análise dos 

dados coletados em campo, no qual é estabelecido um diálogo com os atores da pesquisa. Copor-se-
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á um estudo de caso, contendo a apresentação do arranjo físco estudado, em seguida o projeto 

proposto, ou seja, um novo arranjo físico e as devidas justificativas para todas as mudanças. Já a quinta 

seção, consta com algumas considerações e sugestões de um novo arranjo. 

2. CONTEXTUALIZAÇÕES DA PESQUISA 

O estudo apresentado foi realizado numa loja de produtos agropecuários, localizada na cidade de 

Teixeiras - MG. Geograficamente, pertence à mesorregião da Zona da Mata do estado de Minas 

Gerais. O censo demográfico realizado em 2010 estimou-se pra 2013, uma população total de 11.745 

habitantes, distribuída em 6.949 habitantes na zona urbana (62,33%) e 4.200 (37,67%) na zona rural. 

A atividade econômica, da cidade, é diversificada, contando com empresas de comércio atacadista, 

varejista, prestação de serviços e indústrias leves, como a produção de laticínios, a fábrica de pipocas 

e farinha de milho, macarrão, etc. Além da agropecuária atividade responsável por 17,7% do PIB, 

ênfase na produção de café, arroz, feijão, milho, cana de açúcar, batata doce, cultura bovina e suína. 

As atividades comerciais e industriais são ainda insuficientes para evitar a forte evasão de mão-de-

obra. Percebe-se falta de maiores recursos financeiros para execução de obras de maior porte. 

Teixeiras necessita de novos e maiores investimentos no setor agropecuário para ganhar novo 

impulso, já que se apresenta bastante limitada no setor industrial.  

No setor agropecuário, a cidade consta com algumas lojas, porém a mais antiga é a empresa em 

estudo, fundada em agosto de 1996, por dois irmãos, com intuito de comercializar sementes, produtos 

veterinários, ração, fertilizantes, ferragens, máquinas etc, por atacado. 

Em agosto de 1998, o estabelecimento foi comprado pelos atuais proprietários, com a missão de 

atender às necessidades de seus clientes com qualidade e competitividade, bem como oferecer 

assistência técnica aos produtores e prestação de serviços aos clientes, sendo este quesito, o grande 

diferencial da instituição. A empresa consolidou-se a partir do empenho dos proprietários que 

desejavam ter o próprio negócio. Neste mesmo ano foi criado o nome comercial para que todos se 

sentissem em casa ao realizarem suas compras e recebessem orientações em relação ao produto 

adquirido. 

As atividades desenvolvidas no estabelecimento são descentralizadas, o proprietário fica encarregado 

das funções de compras, sua esposa da parte financeira e contábil, já as tarefas comerciais e controle 

de estoque ficam na responsabilidade dos outros dois funcionários. 
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3. ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa será qualitativa e subdividida em diferentes etapas de trabalho de acordo com os objetivos 

específicos a serem alcançados. A investigação envolverá os participantes em aspectos particulares 

que possibilitarão um quadro diagnóstico abrangente e, consequentemente, a melhoria do arranjo 

atual.  

A pesquisa consta de uma etapa documental, com a qual se espera obter subsídios para análise do 

arranjo físico em estudo, ou seja, um estudo exploratório. Inicialmente é um estudo descritivo, 

posteriormente buscar-se-ão subsídios que orientarão a investigação.  

Para o conhecimento local foi feita uma observação, buscando uma estimativa de demanda e 

eventuais problemas na organização do espaço físico que possam estar reduzindo a lucratividade da 

microempresa. Já com clientes e funcionário foram entrevistados, através de questionário com vinte 

e cinco clientes e quatro funcionários, que foram escolhidos aleatoriamente. Logo após, uma coleta 

de dados, ou seja, construção  de uma lista de todos os produtos comercializados. Faremos, também, 

uma análise qualitativa com base nos pressupostos teóricos da pesquisa.  

Os sujeitos da pesquisa são os clientes da loja Casa Do Campo e os funcionários da mesma. A qual foi 

realizada em Teixeiras – MG. Foi necessário traçar um perfil do cliente pra justificar possíveis 

mudanças no arranjo físico. 

4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESTUDADO 

Iniciaremos todo o processo metodológico proposto, que por definição, é um Estudo de Caso, ou seja, 

um estudo profundo do estabelecimento escolhido, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. 

Há uma resistência do proprietário em modernizar a empresa, melhorar a capacitação dos recursos 

humanos e inovar tecnologicamente. O que já havia sido justificado por Vos et al (1998),  a baixa 

capacitação gerencial decorre do fato de que estas empresas são em sua maioria familiares. Além 

disso, o tamanho reduzido das empresas faz com que seus proprietários/administradores tenham um 

horizonte de planejamento de curto prazo, ficando presos num círculo vicioso onde a resolução de 

problemas diários impede a definição de estratégias de longo prazo e de inovação. 
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Atualmente, a loja se localiza em um galpão com as seguintes dimensões 10 metros de largura por 15 

metros de comprimento, totalizando 150 m2. Em anexo, um banheiro de 3,75 m2, um escritório 8 m2 

e um pequeno depósito de 20 m2.  

  Não tem como fazer uma representação mais real do projeto estudado, uma vez que, não há 

nenhuma forma de organização no recinto. 

A preocupação fundamental deste trabalho é conseguir um eficiente arranjo físico. A partir de 

observação de fatos empíricos, pretende-se identificar os pontos negativos e positivos do arranjo 

existente, de forma a levar os pontos positivos para o arranjo proposto e melhorar os pontos negativos 

tendo em vista a eliminação de gargalos. 

4.1. UNIVERSO DE COLETAS E ANÁLISE DE DADOS 

Para a Coleta e Análise de dados foram aplicados 25 questionários aos clientes da loja Casa Do Campo, 

em cinco dias distintos em horários diferenciados, para não haver vícios nas respostas. Já os 4 

questionários aplicados aos funcionários foram todos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Os 

instrumentos utilizados foram de extrema importância para a investigação, pois, trouxeram à tona 

algumas considerações dos clientes. 

Na área do comportamento do cliente, a teoria da satisfação é adotada para que, segundo Las Casas 

(1999), as empresas se preocupem com os clientes e priorizem as pesquisas dos consumidores, assim 

será possível conhecer atuais necessidades e desejos ou, então, será possível identificar os níveis de 

satisfação do consumidor com a empresa. E Tompkins et al (2013): “Como a síntese da cadeia de 

suprimentos é dirigida pela satisfação do cliente, ela também deve ser o objetivo primário do 

planejamento de instalações. Isso irá assegurar que os outros objetivos estejam alinhados com o que 

impulsiona a empresa, ou seja, receitas e lucros vindos clientes”. 

Assim sendo, levaremos em consideração todas as citações e necessidades dos clientes ao 

modificarmos o arranjo atual e, em caso de não realização do desejo do cliente, uma justificativa 

plausível. 

Além das considerações acima, foi possível realizar um controle demanda, seguido de uma 

quantificação de clientes que não efetuam a compra no estabelecimento e possíveis causas. 
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Através do levantamento, foi possível calcular uma média de 86,4 clientes por dia, apesar de ser um 

período de baixa demanda. Tratam de produtos agropecuários, exceto alimentação e medicação, são 

produtos sazonais. 

Dos clientes supracitados, cerca de 18,2% clientes que entram na loja não compram nenhum produto, 

através da observação foi possível quantificar que 53% não realizam a compra por não ter o produto 

almejado, porém a loja comercializa o produto, mas não houve reposição no estoque, 28% buscam 

produtos não comercializados no local em nenhuma hipótese ou apenas fazer uma pesquisa de 

mercado, 19% buscam produtos que não são mais comercializados, exemplo, os agrotóxicos. 

Para alcançar estes objetivos, optamos pela pesquisa de natureza qualitativa, que possibilita um 

quadro diagnóstico abrangente e, consequentemente, a melhoria do arranjo atual, a estratégia 

utilizada para a coleta de dados inclui-se os seguintes instrumentos:  

4.1.1. OBSERVAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

A observação dos clientes foi de suma importância para definir o perfil do cliente em estudo. Foi 

estabelecido que a observação ocorresse em cinco dias, podendo ser o dia inteiro, ou em horários 

específicos, a exemplo o horário de pico do estabelecimento. 

Ao observar os clientes, nota que são preferencialmente do sexo masculino, cerca de 80%, 52% são da 

zona rural e 44% são analfabetos funcionais. 

4.1.2. ENTREVISTA 

A entrevista objetivou elucidar questões como a desorganização da loja, o cliente poderia se sentir 

incomodado ou até mesmo, prejudicado, por não conseguir achar o produto sozinho. Assim como, a 

segurança, apesar de algumas irregularidades, como produtos cortantes em locais de grande 

acessibilidade, o cliente se sente seguro e não foi relato nenhum acidente, nem mesmo leve, dentro 

do estabelecimento. 

4.1.3. APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A aplicação do questionário foi utilizada em primeiro momento, para selecionar os participantes da 

pesquisa e, posteriormente para verificar opinião do cliente em relação ao estabelecimento. Segundo 

Tompkins et al(2013), a síntese da cadeia de suprimentos é dirigida pela satisfação do cliente, ela 

também deve ser o objetivo primário do planejamento de instalações. Isso irá assegurar que os outros 
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objetivos estejam alinhados com o que impulsiona a empresa, ou seja, receitas e lucros advindos dos 

clientes.  

Dessa forma, foram elaborados dois tipos de questionários, um para os clientes e outro para os 

funcionários: 

1) Os pontos levantados pelos questionários aplicados aos clientes são:  

a) As pessoas estão satisfeitas com o estabelecimento, acreditam que não há desorganização pelo 

fato serem bem atendidas e sempre encontrarem os produtos que almejam; 

b) A desorganização é funcional, o cliente não acredita que a loja seja desorganizada;  

c) A mudança no estabelecimento não pode ser brusca, intimidaria o cliente;  

d) Sentem-se seguros no estabelecimento;  

e) Os clientes preferem ser atendidos pelos vendedores, assim como preferem perguntar o preço 

diretamente para o mesmo. 

2) Os principais pontos levantados pelos questionários aplicados ao funcionário: 

a) Os funcionários acreditam em uma desorganização, não são todos que conseguem encontrar 

os produtos, pois sua exposição em prateleiras é feita de forma aleatória, alegam falta de 

controle de estoque e poucas instalações para os produtos, além da necessidade de uma 

redefinição de tarefas. 

4.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROPOSTO 

Conforme Joaquim, Yanagawa e Borba [s.d.], realizamos o levantamento de informações, apresentado 

no subitem anterior, e como complemento foi necessário realizar uma lista, contabilizando todos os 

produtos comercializados na loja, totalizando 781 produtos distintos, a qual foi subdividida em setores 

(Defensivos, Nutrição Animal, entre outros) e os setores foram separados por forma de 

armazenamento (mostruários, empilhados, prateleiras e etc.). 

Segundo Chiavenato (2005), a administração de materiais se refere à totalidade das funções 

relacionadas com os materiais, seja com sua programação, aquisição, estocagem, distribuição etc., 

desde sua chegada a empresa até sua saída com direção aos clientes na forma de produto acabado ou 

serviço ofertado. Um dos desafios principais da administração de materiais é o armazenamento de 



 

 

                                                                                                   626 

Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística Gestão da Produção em Foco: Uma Abordagem Holística 

materiais, no sentido de oferecer disponibilidade de materiais necessários à atividade empresarial, 

permitindo recuperação imediata e facilitação na entrega. 

Logo, para uma melhor administração e armazenamento de matérias é necessário dispor de qualquer 

norma de segurança e armazenagem relativa aos produtos contabilizados, a exemplo o item 5 da 

Norma Brasileira (ABNT NBR 9843:2004), Agrotóxicos e afins – Armazenamento, movimentação e 

gerenciamento de armazéns, depósitos e laboratórios. Assim como, a Legislação Brasileira Decreto 

2004 Art. 47, referente ao armazenamento de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes 

que deverá obedecer às normas nacionais vigentes, devendo ser observadas as instruções fornecidas 

pelo fabricante ou importador, bem como as condições de segurança apresentadas no rótulo 

e  observar as regras e aos procedimentos estabelecidos para o armazenamento de produtos 

perigosos, quando for o caso, constantes da legislação específica em vigor. 

Uma vez pesquisado e definido o perfil do nosso então cliente, qualquer informação de segurança 

deverá ser objetiva e didática, logo a melhor opção é sinalização com figuras. Ainda visualizando a 

segurança, que tem por dimensão 14 m de comprimento e 7 m de largura, as saídas de emergências 

e extintores são indispensáveis. De acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico 

(COSCIP), Art. 84 – A quantidade de extintores será determinada no Laudo de Exigências. Entretanto, 

podemos indicar no arranjo um melhor lugar para o extintor, seguindo o COSCIP, Art. 85, subitem VI– 

Nas instalações industriais, depósitos, galpões, oficinas e similares, os locais onde os extintores forem 

colocados serão sinalizados por círculos ou setas vermelhas. A área de 1m² (um metro quadrado) do 

piso localizada abaixo do extintor será também pintada em vermelho e, em hipótese alguma, poderá 

ser ocupada. 

Após o estudo detalhado dos produtos comercializados, a escolha pelo tipo de arranjo físico foi 

necessária. Segundo Peinado e Graeml, o arranjo físico por processo é o ideal pra um comércio, uma 

vez que, é o local onde o cliente tem acesso às opções e decide o que vai comprar. O objetivo principal 

do arranjo, neste caso, é facilitar o contado do cliente com o produto para que sua visita se transforme 

em compra. Assim sendo, justifica a escolha pelo arranjo físico por processo, no qual os centros de 

trabalho são agrupados de acordo com a função que desempenham. As pessoas ou materiais se 

movem de um posto a outro dependendo da necessidade. 

Para Blessa (2007), dentro da loja, os produtos podem ser expostos em vários locais, como por 

exemplo, em gôndola ou prateleira, vascas, cestões, pilha simples, pilha múltipla, ilha grande, terminal 

de gôndola, pilha encostada em parede, displays, stands, balcões, e vitrines. A nossa loja dispõem de 
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duas prateleiras de três metros e duas prateleiras de quatro metros, palets, caixa e mostruários 

distintos em tamanho. 

É preciso que os lojistas invistam cada vez mais em inovações nas técnicas de exibição no Ponto-de-

venda, a exemplo, os mostruários com objetos menores, como pacotes de sementes de hortaliças 

(50g), entre outros, ficarão expostos perto do caixa. Uma vez que, Blessa (2007) afirma, cerca de 85% 

das decisões de compra são feitas no interior da loja, onde o consumidor resolve comprar a 

mercadoria apenas porque a viu exposta.  

Observar o posicionamento dos produtos também é indispensável para atrair o consumidor, uma vez 

que este espera encontrar o produto ao seu alcance. Segundo Ferracciù (2002), o que estiver ao 

alcance dos olhos e das mãos, tem a preferência dos consumidores e, portanto, maior rotação. Assim 

sendo, colocaremos a Selaria em local baixo e acessível, para facilitar para o cliente olhar, pegar o 

produto, a priori, estas estavam expostas no teto. 

Ainda hoje, o ambiente de uma loja de agropecuária possui um caráter bastante masculino. Logo, 

Equipamentos de Segurança, a Linha ave (por serem produtos diferenciados) e Ferragens que são de 

grande utilidade para homem do campo, próximos à entrada, tornaria a loja mais atrativa e amigável 

ao consumidor.   

Os caixas devem estar mais ao fundo, fazendo com que o cliente percorra toda a loja para pagar e, 

quem sabe, realizar mais uma compra por impulso ao ver todos os outros produtos. Caso o cliente 

entre em na loja e encontre o que ele quer no início do balcão e o caixa está próximo da porta, ele 

jamais saberá do universo de produtos existentes no estabelecimento. Segundo Luiz e Braga (2006), 

em lojas pequenas não são aconselháveis balcões fazendo a volta em quase todo o perímetro da loja. 

Pois rouba muito espaço e é ergonomicamente inviável para o funcionário. Logo, o balcão será 

construído especificamente para o local, alto que tenha apoio, no fundo da loja, terá espaço suficiente 

para os funcionários circularem, porém não será grande demais, para não ocasionar o desgaste físico 

da mão de obra. 

Existem produtos que requerem atenção especial, como os Produtos Veterinários, que não devem ser 

facilmente acessado pelos clientes, pois a maioria precisa de uma indicação de um profissional da área 

para, posteriormente, serem comercializados, assim como as vacinas (Refrigerados), que são 

fiscalizadas pelo IMA. Assim sendo, esses produtos deverão ficar ao fundo atrás do balcão, onde 

somente o funcionário tem acesso. Na sequência, os produtos mais específicos aos profissionais do 
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ramo da agropecuária como materiais de Reparo para o Pulverizador, Defensivos, por motivo de 

segurança e Variados por conterem produtos abrangentes. 

Os fertilizantes, sementes e nutrição animal devem ficar em uma lateral menos favorecida. 

Geralmente, não possuem um padrão nas dimensões, além de serem bastante grandes. Isso confere 

a loja uma exposição desordenada e desajeitada. O cliente que desejar estes produtos identificarão os 

mesmos na lateral com facilidade. 

No arranjo físico atual contem sacarias abertas e balança para vendas à la carte, é sabido que este tipo 

de serviço tem um custo maior no produto final adquirido pelo cliente e assim como se faz necessário 

maior mão de obra para este serviço. A ideia é retirar este serviço da loja, oferecendo um folheto 

informativo e treinando os funcionários para explicar ao cliente e demonstrá-lo através de contas o 

quão é lucrativo para este a compra do produto lacrado em pacotes maiores. Até por conservação, já 

que tratamos de produtos orgânicos da nutrição animal, semente e fertilizantes, uma vez lacrados, 

evita contato com umidade e a ações de decompositores. 

Entretanto, exatamente pelo baixo prazo de validade é que não se pode deixar de comercializar estes 

produtos à la carte. Uma possível maneira de controlar o estoque seria a construção de um cadastro 

de clientes que compram esse tipo de produto contendo a quantidade consumida e a media de tempo 

de realização de compra. Porém, para isso deveria haver algum método computadorizado, uma vez 

que, estes produtos são os de maior comercialização da loja, gerando uma elevada rotatividade. 

Os produtos deverão estar dispostos por setores, seguindo o arranjo escolhido, e alocados por ordem 

alfabética, assim cada produto deverá ter seu espaço fixo de armazenamento, facilitando a percepção 

de falta dos mesmos. Gerando um melhor controle de estoque e diminuindo os valores de perca de 

comercialização por falta de produto no recinto. 

Segundo Slack et al (2009), o fluxo de materiais, informação ou clientes deve ser canalizado pelo 

arranjo físico, de modo a atender aos objetivos da operação. Em muitas operações, isso significa 

minimizar as distâncias percorridas pelos recursos transformados. A loja precisa ter uma boa fluidez, 

nos preocuparemos com a alocação dos produtos sem nos esquecermos de onde o cliente vai circular, 

testar, pagar. Geralmente estes locais são os que sobram, mas eles possuem grande importância no 

processo da venda. Ninguém gosta de lugares apertados onde somos esbarrados com frequência. 

Finalizando, após termos escolhido o arranjo, aplicado e redistribuído os produtos, para mantermos a 

ordem é necessário uma divisão de tarefas, ficará encarregado das compras e controlar o estoque o 
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proprietário, a sua esposa continuará com a parte financeira e contábil, e os outros dois funcionários 

com as tarefas comercias. Entretanto, haverá uma nova tarefa, um dos funcionários, o que geralmente 

atua no caixa, deverá ser qualificado para prestar serviço de informação ao cliente em caso de dúvidas 

e a melhor comercialização dos produtos. Havendo informação é possível voltar a comercializar os 

agrotóxicos, pois o que ocorria era a negligencia do produtor rural que não retornava com as 

embalagens para a loja. 

A Figura 1 representa o arranjo físico proposto em uma planta construída no autoCAD. A loja se localiza 

em um galpão com as seguintes dimensões 7 metros de largura por 14 metros de comprimento, 

totalizando 98 m². Em anexo, um banheiro de 2 m², um escritório de 6 m² e uma cozinha de 4 m².  A 

legenda do lado direito da figura enumera os 13 distintos setores de produtos comercializados, os 

quais foram minuciosamente separados e alocados de acordo com o seu tipo de armazenamento, e o 

extintor representado pela letra E. 

 

Figura 1: Arranjo físico proposto. Planta construída no autoCAD 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reestruturação do arranjo físico da Casa do Campo, objetivo geral deste projeto, desenvolveu-se 

com simplicidade e qualidade, tornando o ambiente mais competitivo e agradável. Em todo 

estabelecimento, seja comercial ou industrial, a manutenção é sempre recomendada, a fim de que as 

degradações próprias do tempo não se tornem desmazelos indiferentes.  

Após o estudo realizado, nota- se que opção adequada é o arranjo físico por processo, pois facilita o 

fluxo dos clientes dentro do estabelecimento, possibilita melhor controle, agregando valor ao 

comércio e diferenciando dos seus concorrentes, garantindo assim sua sustentabilidade. 

Com uma nova proposta de arranjo, acredita-se na redução da fadiga muscular, neuro sensorial, 

motora, auditiva e visual, oferecendo um ambiente mais agradável aos funcionários e clientes. 

Acredita-se ainda no aumento da produtividade e clientela, que verá com olhos mais atentos o 

ambiente, o qual não lhe passará despercebido. 

Adoção dessa proposta de arranjo físico é viável economicamente para os pequenos e médios 

comerciantes, por não exigir grandes aquisições, como obtenção de maquinários ou tecnologia. É um 

investimento significativo que propicia um ambiente esteticamente agradável visando à eficiência da 

instalação. 

Alguns temas abordados no estudo são de grande importância para o Engenheiro de Produção como 

controle de estoque, logística reversa, entre outros. Porém, não houve um aprofundamento maior 

para não desfocar do projeto inicial, contudo são excelentes temas para futuros estudos. 
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Resumo: O objetivo principal deste estudo é avaliar os gargalos de produção em uma pequena 

indústria calçadista. Neste caso foi utilizado a aplicação do Sistema Toyota de Produção (STP), no 

mapeamento de processos e fluxos de valor. Cada vez mais, os gestores têm priorizado a revisão dos 

métodos produtivos utilizados a fim de manterem-se atualizados para permanecer competindo no 

mercado globalizado. O levantamento de dados ocorreu por meio de diálogos com colaboradores e 

gerentes, observação “in loco” e aplicação de questionários, baseando-se na sistematização do 

Sistema Toyota de Produção. Os resultados obtidos estão alinhados as necessidades da empresa em 

estudo, que precisava do mapeamento do processo produtivo para que as falhas e gargalos fossem 

identificados e, posteriormente corrigidos. Para os gestores ficou clara a importância do mapeamento 

do fluxo de valor para que o aumento nos lucros seja possível, especialmente pela transformação do 

sistema produtivo com a adoção da produção puxada. 

 

Palavras-chave: Desperdícios; Mapeamento de Processos; Sistemas Produtivos; Produção Enxuta.   



 

 

Gestão da produção em foco: uma abordagem holística 

                                                                                                   633 

1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Toyota de Produção iniciou no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, creditado 

inicialmente a Toyota Motor Company, que buscava um sistema de administração para coordenar a 

produção de acordo com a demanda específica, modelo e cor (CORRÊA e CORRÊA, 2012). 

Atualmente, as indústrias para se adaptarem a esse ambiente competitivo algumas estão utilizando 

os conceitos e técnica Sistema Toyota de Produção (STP).  Portanto, os gestores têm procurado de 

todas as formas serem eficientes para poderem alcançar as metas traçadas na indústria. Diversas 

empresas de diferentes setores de atuação, estão aderindo à este sistema para se manterem no 

mercado cada vez mais competitivo. Vale ressaltar ainda que, um dos fatores mais importante para a 

empresa alcançar um estágio realmente diferenciado e com eficiência é quando um sistema produtivo 

apresenta um bom desempenho. 

O interesse por essa técnica, e seu emprego, tem-se espalhado rapidamente para além das nações 

industrializadas, assim a sistemática produtiva incumbida da integração com as ferramentas de 

mapeamento de fluxo de valor permitem que a organização possa apresentar fluxos reais de produção 

fornecendo cenários para distintas operações, que, levam a otimizar baixo custo e tempo, para 

realização de um produto mais competitivo (HELLENO et al. 2014; BARTZ; RUPPENTHAL, 2012). 

As perdas também chamadas de desperdícios oneram as organizações acarretando aumento de seus 

custos de produção e, consequentemente redução de produtividade e lucro. Os problemas 

relacionados às perdas estão diretamente ligados às falhas no processo produtivo, e ao retrabalho 

ocasionado pela má execução de tarefas, que poderiam ser evitadas, caso o produto fosse produzido 

de maneira correta logo na primeira vez (SHINGO, 1996). A busca pela eliminação dos desperdícios 

tem sido constante para reduzir custos, melhorar a qualidade do produto e a segurança de todos os 

envolvidos no processo de fabricação.  

O objetivo principal deste estudo é avaliar os gargalos de produção em uma pequena indústria 

calçadista. Portanto é necessário desenvolver uma metodologia que permita identificar as perdas de 

produção. Assim sendo é de vital importância uma breve descrição das técnicas consideradas 

fundamentais do Sistema Toyota de Produção (STP), com a finalidade de relacionar as técnicas mais 

apropriadas para combater cada tipo de desperdício na empresa em estudo. A metodologia utilizada 

foi o STP, para evitar as perdas ocasionadas por defeitos, desperdícios de material, tempos e 

movimentos, envolvendo todos os processos na organização de forma integrada. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta seção do trabalho, são abordados os principais conceitos que norteiam o tema principal da 

pesquisa, sendo sistemas Toyota de produção (STP), mapeamento de processos e mapeamento de 

fluxo de valor, desperdícios do sistema produtivo, a fim de dar embasamento teórico e fundamentar 

os resultados obtidos após a realização da pesquisa. 

2.1 SISTEMAS TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP)  

Quando o País apresenta problemas econômicos pode-se afirmar que tempos difíceis são 

oportunidades para encontrar novas soluções e o Sistema Toyota de Produção é o melhor exemplo 

disso. Foi o que enfrentou o Japão quando devastado pela guerra e, assim, o País precisava se 

reconstruir. Com isso, embora o tema, não seja recente, tem recebido atenção e interesse crescentes, 

uma vez que o desenvolvimento de novos métodos e novos contextos de aplicação têm sido 

amplamente demandados e estimulados. Com este paradigma, tornou-se seguro afirmar que, a 

utilização do Sistema Toyota de Produção nas indústrias poderá sustentar diversos recursos e 

vantagens competitivos para organização (SHINGO, 1996). 

O STP tem construído estratégias para a empresa alavancar sua competitividade no mercado mundial. 

O foco mais importante está diretamente relacionada com seus princípios de produção por meio da 

busca pela completa eliminação de desperdícios (OHNO, 1997). Para o autor a essência do STP consiste 

em conceber um sistema de produção alternativo ao fordismo que seja capaz de produzir 

competitivamente numa série restrita de produtos diferenciados e variados. O STP aumenta a 

eficiência e a eficácia, e a produtividade evitando desperdícios, eliminando as não conformidades e os 

principais problemas industriais, como a superprodução, gargalos e inventários desnecessários 

(SHINGO, 1996; NEWMAN, 2012). 

A aplicação do Sistema Toyota de Produção proporciona uma série de benefícios em todas as etapas 

produtivas, dentre eles: fluxo de produção mais eficiente por meio da eliminação de desperdícios; 

fluxo de produção estável e ininterrupto (por exemplo, o Lean Manufacturing por meio de ferramentas 

que levem a processos mais enxutos); colaboradores engajados e motivados. 

Entende-se que, o Sistema Toyota de Produção torna-se uma técnica muitas vezes complexa, e, por 

isso, muitas vezes não é adotada por algumas empresas. Mas sua aplicação deve ser bem sucedida, 
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implica continuadamente na produção, qualidade, custos, pondo em prática o planejamento 

estratégico, em que com o tempo de inserção do sistema na fábrica, poderá manter os controles de 

toda organização por meio de três eixos, sendo, matéria prima, colaborador e máquina (GHINATO, 

1995; SHINGO, 1996; NEWMAN, 2012). 

2.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS E MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR  

Mapeamento de Processos é a identificação da sequência lógica das atividades que compõem um 

processo e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho (KRAJEWSKI; RITZMAN; 

MALHOTRA, 2009; GOMES, et al., 2015). O mapeamento de processos é necessário para qualquer 

realização que envolva negócios. Por meio desta ferramenta, quanto mais detalhado for sua 

observação na organização melhor será a redução de falhas, apresentando assim quais as informações 

mais benéficas para os compromissos da empresa (ROBLES JR., 2003).  

Os processos da organização devem estar claramente definidos e integrados, e também desdobrados 

de forma eficiente, sendo geridos e melhorados continuamente. Os processos recebem entradas na 

forma de recursos físicos, humanos e monetários, resultando nas saídas dos produtos dos processos, 

também há ocorrência de refugos, unidades defeituosas, desperdícios que consomem recursos de 

forma normal ou anormal das empresas, muitas vezes não mensuradas (ROBLES JR., 2003).  

Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) é a representação visual, com fluxo de material e informação 

de cada processo, utilizado pela Toyota (SILVA, 2013; BONFANTE, 2016). Rother e Shook, (2003) 

formalizaram a ferramenta após ter percebido o grande potencial que a mesma oferecia.  A cadeia de 

valor é um conjunto de todas as ações necessárias para levar um produto, ou grupo de produtos, que 

usam os mesmos recursos, até chegar ao cliente (ROTHER; SHOOK, 2003). Essas ações incluem 

atividades com valor agregado e sem valor agregado, algumas dessas consideradas necessárias e 

outras desperdício.  

O mapeamento do estado atual é essencialmente uma captura instantânea de como as coisas estão 

sendo feitas. Isto é realizado durante uma caminhada ao longo do processo, e fornece informações 

que quando analisadas são capazes de identificar pontos fracos da operação. O processo é um 

conjunto de atividades determinadas, feitas para gerar produtos e serviços que atendam as 

necessidades dos clientes através da utilização de insumos, apresentado na Figura 01.  
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Figura 01 – Etapas dos Processos 

 

Fonte: Adaptado de Souza et al., (1995). 

Processos são fundamentais para apreensão e manutenção de uma vantagem competitiva. 

Especialmente, mapear processos, são práticas de negócios multifuncionais nas organizações 

(ANJARD, 1996; GUERRINI, et al., 2014). Mapeamento de fluxo de valor ou mapeamento enxuto não 

é somente um método que modifica a manufatura de linha em um sistema produtivo, mas sim com 

sua implantação poderá representar uma mudança significativa na organização, focando desde a 

cultura dos colaboradores a uma modificação geral em toda a empresa, e nos processos produtivos 

(VEIGA: CERESA, 2013). 

Assim, uma das principais etapas do mapeamento, é a evolução que atinge toda a organização com as 

técnicas de manufatura enxuta, e em todos os níveis, além de descrever condições futuras para a 

organização com melhorias a serem realizadas, intensificando a integridade de toda a equipe para a 

identificação de falhas, atuando por meio de hipóteses nas quais possam melhorar as atividades 

contínuas nos processos atuais e futuros (SALGADO et al., 2009).  

É necessário mapear o desenvolvimento das operações em uma organização e ordenar quais, fluxos 

operacionais precisam ser realmente considerados importantes para fabricação. Nesse sentido, para 

os processos em estudo perceber a agregação de valor por meio de três fatores, sendo estes, ofertas 

de produto e ou serviço, a cadeia de valor, e o fluxo de valor gerado para produção destes produtos 

(COSTANZA, 1996; PETER; NICK, 1997). 

2.3 DESPERDÍCIOS DO SISTEMA PRODUTIVO  

A perda é toda atividade desnecessária que gera custo e não agrega valor ao produto e, 

consequentemente, deve ser eliminada. Sendo o trabalho que não agrega valor refere-se aos 

movimentos decorrentes das condições atuais de trabalhos que auxiliam a realização do 

processamento (FALCÃO, 2001). 

O detalhamento do conceito de perdas foi proposto por Shingo (1996), que as classificou em sete 

tipos, a saber:  

a) Perdas por superprodução: as perdas por superprodução referem-se à produção de itens acima do 

necessário ou antecipadamente. 

Fornecedores Insumos Processos
Produtos e 

serviços
Cliente
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b) Perdas por espera: estas perdas são caracterizadas pelo intervalo de tempo no qual nenhum 

processamento está sendo realizado. No ponto de vista do processo, a espera pelo lote e a espera pelo 

processo também são considerados. 

c) Perdas por transporte: referem-se à existência de movimentações desnecessárias de materiais 

dentro do processo produtivo. Essa perda ocorre na medida em que existem longas distâncias a serem 

percorridas pelos fatores de produção ao longo do processo produtivo. 

d) As perdas no processamento: ocorrem na medida em que as etapas e atividades desenvolvidas que 

não agregam valor ao produto continuem sendo executados. 

 e) Perdas de estoque: ocorrem quando a empresa mantém estoques desnecessários de matéria-

prima, materiais em processo e produtos acabados, o que significa perdas de investimento e de espaço 

físico. 

f) Perdas por movimento: estão relacionados à movimentação desnecessária que são realizados pelos 

funcionários durante o processo, como: procurar, ou empilhar produtos, ferramentas. 

g) Perdas por produtos defeituosos: envolve a perda de recursos de produção, tais como: tempo 

dedicado pela mão de obra, armazenagem, desgaste de equipamentos, entre outros.  

Por meio da utilização tipológica das sete ferramentas que envolvem a identificação dos desperdícios, 

faz-se necessário a aplicação de uma planilha que apresente um delineamento estrutural da 

organização, combinando os fluxos que agregam valor em toda cadeia e adaptando os pontos com 

defeitos nos processos fabris. Este esboço da planilha tem-se como correlação a adequação nas 

identificações de soluções e as tomadas de decisão pelos gestores (PETER; NICK, 1997). O Quadro 01 

descreve a identificação e a correlação da base estrutural para os desperdícios.  

Quadro 01 – Planilha de Identificação e Correlação de Desperdícios 

 



 

 

Gestão da produção em foco: uma abordagem holística 

                                                                                                   638 

 

Fonte: Adaptado de Peter e Nick (1997). 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado com base numa pesquisa de campo, com natureza qualitativa e abordagem 

descritiva e como delineamento o estudo de caso. O estudo de caso investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes (Yin, 2010). A empresa em estudo 

localiza-se no polo industrial de calçados do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 100 

colaboradores e com processos sistemáticos de acordo a demanda de mercado. 

A argumentação bibliográfica é necessária, devido à busca de informações do tema, perdas e 

desperdícios, em que se recorre num primeiro momento a compreensão do assunto, e em segundo a 

visita na empresa. O estudo envolveu ideias e procedimentos, que foram realizadas por meio do (STP) 

Sistemas Toyota Produção. 

 Após, a coleta de informações registradas na empresa, os dados foram observados de acordo 

com o método (STP), e gerado informações que possam auxiliar nas tomadas de decisão na empresa, 

em que a implantação de um mapeamento de fluxo de valor que possa ser realizada em futuro 

presente. A Figura 02 ilustra os processos que foram considerados metodologicamente pela pesquisa. 

Figura 02 – Escopo Metodológico 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Para seção seguinte, serão apresentadas as análises realizadas, conforme a coleta dos dados na 

empresa. Estes dados buscam auxiliar na compreensão dos objetivos propostos pela pesquisa. 

Legenda: (A)	Alta	correlação	e	Utilidade;	(M)	Média	Correlação	e	Utilidade;	(B)	Baixa	Correlação	e	Utilidade
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

4.1 LAYOUT  

Pode-se afirmar que, layout é a melhor utilização do espaço disponível da empresa, melhora a 

eficiência do processamento por meio de menores distâncias e no menor tempo possível. Para Anton, 

Eidelwein e Diedrich (2012), layout é definido como a disposição de máquinas e estações de trabalho 

em um ambiente, considerando a movimentação correta de materiais e informações, com o intuito 

de produzir o máximo possível no menor espaço de tempo possível. 

O estudo do layout de uma indústria calçadista é capaz de resolver os problemas da manufatura e, 

ainda, colaborar para o desenvolvimento da competitividade, ao adequar a redução dos custos 

operacionais e ganhos de produtividade. Neste caso, o estudo do layout busca atingir a melhor 

combinação dos elementos da produção com o objetivo de melhorar a eficiência produtiva.  Sabe-se 

da dinâmica que apresenta a fábrica, conforme as constantes modificações de acordo com as 

demandas (NEUMANN; FOGLIATTO, 2012).  

O layout da empresa calçadista deve ser capaz de propiciar condições para um ambiente com 

produção eficaz, com condições seguras para realização do trabalho. Portanto, seu estudo com outros 

temas é essencial, pois de acordo com Alves Filho (2011) são muitas as variáveis relacionadas com 

uma alteração na disposição dos movimentos e dos contatos dos trabalhadores dentro de uma 

empresa. O tipo de layout a ser aplicado em determinado ambiente deve ser selecionado de modo 

que atenda às necessidades da empresa tornando a produção eficiente e propiciando segurança aos 

envolvidos no processo (GAITHER; FRAZIER, 2002; NEUMANN; FOGLIATTO, 2012). A Figura 03 mostra 

o funcionamento do layout atual da empresa calçadista. 

Figura 03 – Funcionamento do Layout Atual 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

A Figura 03 indica a flexibilização da fábrica quando a alocação do layout por processos e operações 

para alguns modelos conforme a demanda. Este layout adotado pela empresa é para ser utilizado no 

momento de alta demanda, configurado para adaptar-se a linha de produção. Mas estes processos 

podem ser alterados a qualquer momento, por meio de inserção e retiradas de máquinas ou 

admissões e demissões de novos colaboradores, como apresenta a Figura 04. 

Figura 04 – Alteração do Layout 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Na abordagem da Figura 4 evidencia-se um layout para baixa demanda, com a configuração para a 

linha de produção. Nota-se que, as alterações foram com base nos processos e operações e não no 

maquinário, como é de costume. Pode-se explanar que a fábrica utiliza-se de um método de layout 

por processo funcional, com movimentação de produção flexível, e adequação do material de acordo 

com a localização das máquinas.  

4.2 INFOGRÁFICO PERCEPTIVO DE ÊXITO ORGANIZACIONAL PELOS GESTORES  

A compreensão ao utilizar o infográfico aborda questões de mapeamento de fluxo de valores em um 

contexto geral da fábrica. O método didático na entrevista foi realizado contendo dez perguntas aos 

responsáveis da organização quanto as tomadas de decisões, no qual indicavam um nível de excelência 

voltada para cada área com variação em escala na pontuação de um a dez, tendo assim como resultado 

obtido o somatório das notas de seus gestores e, resultando uma média final. A geração deste 

infográfico serve como uma mensuração de distintas ideias de seus gestores, podendo ser um ponto 

de partida de inovações e melhorias, como apresenta na Figura 05. 
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Figura 05 - Infográfico de Êxito Perceptível pelos Gestores 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Conforme as análises obtidas nas entrevistas com os gestores o resultado médio da escala configura-

se como importante em:  

a) Gestão administrativa: satisfatório necessitando uma ênfase em tomada de decisão;  

b) Organização da empresa: Satisfatória, mas com iniciativas de melhorias, falta infraestrutura;  

c) Gestão da produção: encontra-se em boa análise porque consegue atender a demanda dos clientes 

com eficiência e exatidão;  

d) Qualidade nos serviços: considerada boa aos padrões atendidos pelos clientes;  

Sincronia de gestão produtiva e administrativa: considerada baixa não havendo ligação entre ambas; 

e) Comprometimento dos colaboradores: está em baixa porque as pessoas estão tendo uma 

percepção diferente de seus gestores;  

f) Melhorias nos processos e operações: Em baixa, necessitando de pessoas qualificadas para usufruir 

desta possibilidade de progressos internos; 

g) Eliminação dos desperdícios: Em constante evolução, julga-se importante uma sistemática, mas 

avançada quanto a este setor;  

h) Diminuir falhas na produção: Satisfatória, mas notável a precisão de diagnósticos;  

i) Investimento Mão de Obra qualificada: Não há no momento porque a oferta de mão de obra está 

alta e o rodízio das pessoas na empresa e rotineiro. 
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4.3. IDENTIFICAÇÃO DE GARGALOS 

No Sistema Toyota de Produção, uma das principais premissas adotas é a localização de pontos com 

defeitos, ou seja, “pontos com gargalos” que facilmente com a inserção do mapeamento de fluxo de 

valor podem ser identificadas, em que muitos momentos estas falhas não são perceptíveis aos olhos 

dos gestores. 

Figura 06 – Fluxograma de Gargalos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Na Figura 06, o Gargalo 1, acontece na conferência de material que chega a empresa, no caso deve 

ser inspecionado 100% para iniciar a remessa de produção. A simplicidade desta aplicação inibirá 

operações e paradas no percurso produtivo.  

O Gargalo 2, setor de cortadores, notou-se que está sendo realizado tarefas ao mesmo tempo, com a 

linha de produção. Este fato prejudica caso alguma peça tenha de ir para concerto, ou falte material 

sendo refeito inúmeros processos quebrando a continuidade do processo. Gargalo 3, sendo o setor 

das revisoras, ambiente talvez mais importante, mas precisa ter eficiência diferenciada das demais, 

caso seja entregue as remessas com cortes errados e ou lotes errados podem ocasionar futuros 

problemas. 

Alguns materiais foram identificados que estavam sendo direcionados as linhas com peças defeituosas 

ou falta de determinado lotes, e, como não há inspeção, o resultado é negativo aparecendo na revisão 

final da linha, e o lote fica aguardando liberação do que foi considerado defeituoso. 

 

4.4 Aplicação de testes para mapeamento dos defeitos  

 

Dar-se-á importância para a mensuração os dados coletados sobre quantidade de concertos, porque 

informam a ociosidade produtiva da fábrica, ou seja, a quantidade de pares dias, que está sendo 

desperdiçada por meio de falhas. Subjugando que, a identificação dos defeitos poderá ser notificada 
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aos gestores uma formalização de rotinas operacionais (MACEDO; FISHER, 2014; MAFRA; SANTOS, 

2014).  

O que o Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) informa com este simples teste, é uma visão em que 

os gestores precisam intensificar suas atenções para o setor de concertos “defeitos”, informações que 

não estavam sendo observadas pela organização. Estas informações podem ser percebidas na Figura 

07. 

Figura 07– Mapeamento dos Defeitos em Produção 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

A aplicação do mapeamento do teste foi estabelecida por meio de controles de produção no setor de 

concertos “defeitos” da fábrica. Este controle foi realizado no período de 15 dias, em que ocasionou 

uma média semanal. A empresa trabalha com capacidade média 2400 mil pares por dia, em 08h 48min 

dia de trabalho, com cinco dias na semana, que produz cerca de 12000 mil pares. Em média o teste 

importou dados em que 315 pares semanais de produtos defeituosos, que precisam ser refeitos, e ao 

dia chega ocorrer em média 65 pares com falhas.  

Com o mesmo volume de produção em pares fabricado, outro ponto pode ser percebido no teste, e 

que implica na identificação e diagnóstico do mapeamento de fluxo de valor, é o tempo ocioso destes 

63 pares ao dia. Para uma produtividade que tem seu balanceamento de operações e processos 

baseado por meio de segundos na realização de um par, os 65 pares correlaciona em média 14 minutos 

de retrabalho na produção, não parece ser muito, mas, ao final do dia terá uma negatividade na gama 

de produção que precisará ser repassada para o dia seguinte. O gestor precisará notar que dos 2640 

minutos de produção na semana, 70 minutos de retrabalho para cinco dias esta para 2,65% de 

desperdícios com material, tempo e máquina. Aplicando essa mesma avaliação para o mês a tendência 
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é ocorrer um acúmulo estimado em 10,60% de falhas na produção, ou seja, dos 315 pares/semana 

tenderá a serem no mês 1260 mil pares.  

Outro teste que foi observado na fábrica, com o trabalho realizado em duas máquinas distintas 

estruturalmente, mas com finalidades produtivas iguais, em que se buscou de maneira empírica 

mostrar aos gestores como sugere o (MFV) na empresa. Estes resultados são apresentados conforme 

apresenta nas Figuras 08, e 09.  

A Prensa Giratória (I) é a que está no layout como sendo a principal máquina e mais eficaz segundo os 

gestores, conforme a estipulação de suas funções mecânicas. Com isso, abordaram-se dois testes, para 

prensa giratória (I), com uma peça de dimensões iguais, foi proposto em teste (1) que o colaborador 

alocasse as unidades, o mais calmo possível, encaixando-as uma a uma, utilizando toda a base da 

prensa. O resultado obtido foi de 1minuto 43 segundos, para realizar 16 peças.  

Para o teste (2) da prensa, solicitou ao mesmo colaborador que alocasse as peças utilizando também 

toda a base, mas com maior velocidade, e o resultado obtido foram de redução de tempo para 38 

segundos e 8 unidades, ou seja, com a igualdade de tempos dos testes (1) e (2), se estabeleceria 23 

peças T(2), contra 16 peças T(1) neste ponto a medição estaria comprovando que, melhorias nos 

tempos e movimentos resultaria em maior produção. 

 

Figura 08 – Prensa Giratória (I) 

  

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Com relação aos testes obtidos na pesquisa para Prensa Giratória (I), foi identificada outra máquina, 

onde no artigo chama-se Prensa Giratória (II), visto que havia uma possibilidade da segunda máquina 

obter êxito quanto a números de itens fabricados. Para isso abordou-se os gestores quanto à 

probabilidade de investigar este novo método para produção, realizando outro teste. 
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Figura 09 – Prensa Giratória (II) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

A aplicação do teste (3) da Prensa (II) desafiou a empresa, porque a máquina estava sendo utilizada 

para outros fins, fora do layout operacional. No entanto, o resultado após mapear este processo, 

implicou na produção de tempos iguais a Prensa (I), no T(2)=38 segundos para 16 unidades, e para T(3) 

foram produzidas 40 unidades em 38 segundos, sendo alocados 5 peças por linha de lado, conforme 

a apresentação da Figura 8. Quanto a estrutura física das máquinas, Prensa (II) é relacionada como 

esteira em cilindros na vertical e Prensa (I) é como uma chapa de mesa com ângulo de 380 graus com 

sentido giratório vertical. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O presente estudo procurou identificar defeitos ocasionados na produtividade de calçados no qual 

abordando a sistemática (STP), apresentou a necessidade em implantar métodos que possam 

diagnosticar as dificuldades encontradas, auxiliando assim os gestores na tomada de decisão 

operacional.  

No que tange a lógica da produção enxuta, foram estudados as sete perdas, não contemplando a 

análise dos custos em cada etapa dos processos. Foi definido critérios para identificar, priorizar e 

mensurar perdas produtivas, com objetivo de propor melhorias que minimizem as perdas produtivas 

priorizadas em cada etapa do processo. 

O sistema que se integrou na pesquisa foi com base na analogia do Toyotismo, que integralmente são 

métodos antigos, mas que por ventura se configuram importante nos tempos atuais, e para indústrias 

que não se utiliza desta ferramenta, julga-se muito importante, para fins de mercados competitivos. 

T =	38	Segundos
QP	=	8	Unidades	

Peça=	12	cm	comprimento	X	4cm	largura

T =	1	minuto	43	Segundos
QP	=	16	Unidades	

Peça=	12	cm	comprimento	X	4cm	largura
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A empresa localizada no polo industrial calçadista do Rio Grande do Sul configurou-se testes para 

mapeamento de processos voltado para a sistemática da organização, no qual não tivera a organização 

no momento do estudo, nenhum controle estatístico ou índices que explanassem o desenvolvimento 

da produção entre outras diversas informações.  

No entanto, a organização precisará focar mais em como é realizado os processos e operações de sua 

produção. Identificar por meio de implantação de controles simples e eficazes que possam mensurar 

dados importantes a ponto de o gestor conseguir tomar as decisões precisas para o sucesso da 

organização.  

Notou-se a probabilidade de uma nova estratégia para melhorias nos resultados, e com isso, é de 

responsabilidade da empresa passar aos colaboradores se necessário à implantação de uma nova 

cultura de manufatura, precisando ser notado por todos internamente na organização. Em prol de 

futuras pesquisas de estudo, foram previstos a probabilidade de trabalhar com novos balanceamentos 

por capacidade produtiva setorial  

 Neste ponto é que aparecerá a interferência para novos layouts, novos métodos de processos e 

operações sistemáticas, mensurando os pontos de gargalos, que podem ser configurados e ajustados. 

Com a realização deste estudo, espera-se que, se possa avançar o conhecimento e, que estas empresas 

possam utilizar os conceitos do Sistema Toyota de Produção, como instrumentos da melhoria da 

qualidade de seus produtos e melhoria da produtividade da empresa para satisfação de seus clientes. 

Considerando as condições e a complexidade que envolve todos os aspectos relacionados ao layout 

das instalações da empresa, a elaboração de um trabalho desta magnitude não é plenamente atendida 

em trabalho acadêmico onde o foco é voltado para o ensinamento da prática, neste caso questões de 

maiores significados ficam para trabalhos ou consultorias profissionais.  

Deve-se levar em consideração que neste trabalho as conclusões são limitadas trata-se de um estudo 

de caso, no entanto deve-se ter cuidado em eventuais extrapolações, visto que a empresa estudada 

refere-se a indústria calçadista. Consequentemente, a fim de generalizar as conclusões, recomenda-

se estudar outros casos, em diferentes setores, e verificar se os resultados são coerentes. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo avaliar a viabilidade econômica e financeira da substituição 

de uma máquina no processo de produção de poupas de frutas em uma fábrica situada em Nova 

Floresta no estado da Paraíba. Identificando um gargalo no setor de empacotamento, a fábrica busca 

ampliar sua capacidade produtiva realizando a substituição dessa máquina atual por uma nova 

máquina. A pesquisa utilizou o método de estudo de caso, com caráter exploratório, de natureza 

aplicada, baseada em uma abordagem qualitativa. O método da análise de viabilidade do projeto de 
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investimento foi detalhado a partir do levantamento de dados vinculados ao processo em estudo. A 

partir de informações como as receitas e gastos incrementais provenientes da implementação da nova 

máquina frente ao cenário atual, foi elaborado um fluxo de caixa incremental e pôde-se constatar a 

viabilidade econômica financeiro da substituição da máquina de empacotamento por meio das 

ferramentas do Valor Presente Líquido (VPL); da Taxa Interna de Retorno (TIR); Índice de Rentabilidade 

(IR) e Payback. Para tanto, a simulação temporal do fluxo de caixa se deu pelo horizonte de tempo de 

seis anos.  

Palavras-chave: Substituição de Equipamentos, Viabilidade econômico-financeira, Empacotadeira  
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1. INTRODUÇÃO 

A substituição de equipamentos é nos dias atuais intrínseco no setor empresarial, porém esta tomada 

de decisão requer critérios quanto a sua viabilidade para a empresa. De acordo com o autor Hirschfeld 

(2000) as principais situações em que a análise de viabilidade da substituição do equipamento é 

pertinente cabem a fatores como; obsolescência física levando a alto custo de manutenção; 

inadequação caracterizada pela baixa capacidade de produção e/ou não atendimento de mudanças 

da produção exigida; obsolescência da funcionalidade do equipamento; surgimento de alternativas 

mais vantajosas e arrendamento ou aluguel por outros meios para a produção. Nos dias atuais o 

mercado em todos os setores tem se tornando cada vez mais competitivos. Frente a esta situação, as 

organizações buscam cada vez mais a efetiva utilização de sua capacidade bem como a ampliação 

desta por meio de novos recursos tecnológicos, automação, investimentos em novos ativos ou 

substituição de máquinas. Segundo Lapponi (2000) é importante ter conhecimento do mercado antes 

de se predestinar a um investimento, deve-se ter consciência dos riscos do mercado atuante e também 

da Taxa mínima de Atratividade (TMA) a se dispor pelo investimento, bem como o tempo de 

recuperação do capital de investimento e geração de riqueza frente ao investido. Dentre as 

ferramentas matemáticas mais utilizadas análises de viabilidade considera-se o Valor presente Líquido 

(VPL), Taxa interna de retorno (TIR) e Período de retorno do investido (Payback). Para Borges (2012) a 

análise de viabilidade econômica é o auxílio na a tomada de decisão do investidor frente a um 

investimento, este por sua vez, identifica a sua aceitabilidade ou inviabilidade, logo, esta análise se 

define em mensurar o desempenho financeiro do projeto de capital. Ainda segundo o autor, este 

estudo de viabilidade deve ser realizado em situações em que um novo projeto de investimento esteja 

em seu estágio embrionário, na abertura de um novo negócio ou expansão do seguimento em que se 

atua. A pesquisa foi elaborada com objetivo de avaliar a viabilidade econômica e financeira da 

substituição de uma máquina empacotadeira no processo de produção de poupas de frutas em uma 

fábrica situada em Nova Floresta no estado da Paraíba. Nesse contexto, almeja-se resposta para tal 

problema: Os benefícios da substituição da máquina compensam o capital que será investido? Para 

isso, foi-se aplicado um fluxo de caixa incremental disposto de benefícios e sacrifícios frente à situação 

atual e proposta, a análise de viabilidade foi obtida pela aplicação das ferramentas matemáticas VPL, 

TIR, IR e Payback.  

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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O desenvolvimento do presente trabalho se deu primeiramente através de pesquisas bibliográficas, 

definidas por um apanhado geral sobre trabalhos já realizados na área de finanças e análise da 

viabilidade econômico-financeira. (LAKATUS; MARCONI, 2003). 

De acordo com Gil (1991) o trabalho é um estudo de caso de caráter descritivo-exploratório, 

envolvendo um intenso estudo sobre o objeto principal de estudo. Quanto à classificação de sua 

natureza, a pesquisa é tida como aplicada, para isso, a mesma propõe-se no auxílio da análise de 

viabilidade da substituição de uma máquina. 

O estudo foi desenvolvido em uma fábrica de poupa de frutas, situada na cidade de Nova Floresta no 

estado da Paraíba. O principal objeto de pesquisa é o setor de empacotamento de sacos de 100 ml de 

poupa de frutas. A fábrica dispõe de uma cadeia produtiva composta por cinco etapas: Pré-seleção, 

Seleção, Lavagem, Processo de Produção e Setor de Empacotamento. Logo, verificado um gargalo no 

processo de empacotamento, faz-se cabível a substituição da máquina empacotadeira atual por uma 

nova empacotadeira (Emil) aumentando assim a capacidade produtiva da fábrica. A figura 1 mostra as 

respectivas etapas do processo de fabricação das poupas de frutas. 

Figura 1 – Etapas do processo produtivo na fábrica de Polpa de frutas 

 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

Foram feitas visitas in loco e aplicação de questionário à gestora (proprietária) da fábrica, assim como 

também ao operário da máquina de empacotamento e o funcionário que inspeciona as máquinas 

fazendo suas respectivas manutenções corretivas. A coleta de dados também se deu a partir de 

análises documentais acerca de custos, despesas e receitas referentes ao cenário atual e análise do 

cenário proposto. A abordagem da pesquisa é de cunho quantitativo. A aplicação metodológica foi 

abordada a partir de três principais aplicações sequenciais:  

✓ Coleta de dados sobre receitas e os gastos incrementais provenientes da substituição da 
empacotadeira atual pela nova máquina;  

✓ Elaboração do fluxo de caixa incremental;  
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✓ Aplicação das ferramentas de análise de viabilidade (VPL, TIR, Payback descontado e IR).  
 

3 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS 

Para Casarotto e Kopittke (2000) a análise de projetos de investimento é geralmente disposta de uma 

gama de ferramentas que por sua vez condicionam matematicamente a viabilidade do ponto de vista 

econômico e financeiro pressupostos de uma imposta Taxa Mínima de Atratividade. Dentre essas 

técnicas, destacam-se o VPL (valor presente líquido), TIR (taxa interna de retorno) e o Payback 

descontado (Prazo de retorno do investimento inicial). 

3.1. VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

Segundo Copeland (2001) as grandes empresas utilizam suas respectivas análises de investimento pelo 

método do valor presente líquido. Esta ferramenta é constituída pelo somatório dos valores de fluxo 

de caixa descontados condicionado a uma taxa mínima de atratividade, somado pelo investimento 

desembolsado inicialmente. A viabilidade é considerada quando o VPL é maior ou igual à zero, logo, 

quanto maior for o VPL, maior será a aceitabilidade do projeto. (CASAROTTO e KOPITTKE, 2000). Seu 

resultado pode ser obtido a partir da equação (1). 

 

Sendo: 

 

• INV: Investimento Inicial (Representa desembolso, por ser uma saída de capital, seu valor no 
fluxo de caixa é negativo);  

• Fct: Fluxo de Caixa no t-ésimo período;  

• i: Representa o custo de capital ou a Taxa Mínima de Atratividade (TMA);  

• t: tempo de desconto de cada entrada de caixa;  

• n: tempo de desconto do último fluxo de caixa  

• VR: Valor residual  
 
Generalizando, aborda-se a equação (2): 
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Segundo Gitman (2001), a avaliação de determinados projetos, é realizado pelos gestores 

organizacionais a partir de fluxos de caixa relevantes ou incrementais de um ativo, logo, então, 

analisam o fluxo de caixa a fim de classificar a aceitabilidade de um projeto, ou a rejeição. Para isso, 

são dispostas várias ferramentas matemáticas, onde comumente o Valor Presente Líquido (VPL) se 

destaca. 

3.2. TAXA INTERNA DE RETORNO  

Para Westerfiled e Jordan (1998) a TIR (Taxa Interna de Retorno) é tida como a taxa de desconto que 

iguala o valor presente líquido a zero, consequentemente é a taxa que iguala os fluxos de caixas 

descontados ao investimento. Essa taxa mensura o desempenho e mérito econômico financeiro 

retornado em percentual de um projeto. Como critério de aceitabilidade, verifica-se que para o 

projeto ser viável, a TIR deve ser maior ou igual ao custo de capital adotado no projeto, em caso 

contrario, deve-se rejeitar o projeto. 

3.3. PAYBACK  

O Período de Recuperação do Investimento (Payback) segundo Macedo (2005), é a definição do 

horizonte de tempo em que todo o investimento será recuperado pelos fluxos de caixas descontados, 

logo, é o período em que a empresa inicia sua margem de lucratividade. Os menores períodos de 

tempo preferidos, porém, este depende de investimento para investimento. 

De acordo com Samanez (2009), o Payback descontado é o tempo em que valor presente líquido se 

iguala à zero, logo, é o tempo exato em que o investimento é recuperado. Em situações onde o período 

de retorno descontado for maior que o horizonte de tempo definido pela empresa para recuperar seu 

investimento, deve-se rejeitar o projeto, mesmo que este disponha de um valor presente líquido e 

taxa interna de retorno favorável. 

3.4. ÍNDICE DE RENTABILIDADE  

Para Assaf Neto (2008) a mensuração da capacidade econômica de um projeto é obtida pelo índice de 

rentabilidade, estes indicadores graduam o êxito de um determinado investimento aplicado, 

determinando parâmetros que melhor estipulam suas dimensões. Como critério adotado estima-se 

que para que o projeto seja viável o IR (índice de rentabilidade) deve ser maior ou igual a um, em caso 

de IR menor que um, o projeto deve ser descartado, este índice é obtido a partir da equação (3). 
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3.5. Fluxo de Caixa De acordo com Santos (2005), o fluxo de caixa é um demonstrativo financeiro que 

exibe a variação do saldo líquida contábil do caixa e equivalentes ao caixa em um horizonte de tempo 

determinado em períodos, no fluxo de caixa são plotadas as entras (receita) e saídas (desembolso) 

que causaram determinada variação contábil. Segundo Sá (2006) é um método de identificação e 

relato de acontecimentos e valores que induzem as mudanças no saldo do caixa, apresentado como 

espécie de relatório contábil que evidencia sinteticamente a visualização e compreensão com clareza 

de determinada análise contábil. Ainda segundo o autor, o termo “caixa” refere-se a “moeda” e todos 

os valores que tenham como ser revertidos a tal, como, depósitos bancários, cheques depositados 

irrestrita e imediatamente, assim como aplicações de curtíssimo prazo. O objetivo principal do 

diagrama do fluxo de caixa é definido por Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p. 398), como o ato de 

“prover informações relevantes sobre pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, 

ocorridos durante um determinado período”. A  partir da visualização e conhecimento de tais 

informações cabem aos gestores, investidores, acionista, etc. analisar a situação e projeção financeira 

da organização. Hendriksen e Van Breda (1999, p. 173), abordam que estas informações expostas no 

fluxo de caixa vereda pelo se é almejado pela contabilidade, sendo ela “fornecer aos investidores e 

outros indivíduos informações úteis para avaliar o nível, a distribuição no tempo e a incerteza dos 

fluxos de caixa futuros”. O fluxo de caixa para análise de investimento segundo Samanez (2009) é 

estruturado conforme é exibido na Figura 2. 

Figura 2 – Estrutura do fluxo de caixa para análise de projetos de investimentos 
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Fonte: Samanez (2009) 

Sendo:  

➢ EBITA: Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization que significa Lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA) no português;  

➢ LAJIR: Lucro antes de juros imposto de renda;  

➢ FCL: Fluxo de Caixa Líquido;  

➢ FDA: Fluxo de Caixa do Acionista.  

De acordo com Rabelo et al. (2015) em vista de uma análise comparativa de projetos de 

investimentos, deve-se construir um fluxo de caixa livre para cada uma das alternativas em 

situação observada. Para Lemes Júnior et al (2005) o FCL é tido como um fluxo em que já foi-se 

considerado todos os valores efetivamente desembolsados no projeto, desde que não incluam 

depreciação (não representa desembolso),ativos dados em pagamentos, financiamentos não 

onerosos e etc. Nesta situação, o que deve ser levado como critério de análise são os incrementos 

de entrada e saída de uma situação atual e uma proposição de investimento, logo, as variáveis que 

não obtiveram incremento positivo ou negativo são dispensadas na elaboração do fluxo de caixa. 

(SAMANEZ, 2009; LEMES JÚNIOR et al, 2005). Em síntese “os fluxos de caixa incrementais são os 

fundos diferenciais comprometidos (receitas e custos) resultantes da decisão de investir.” 

(SAMANEZ, 2009, p.83). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Considerando a presença do incremento de entradas e saídas perante a situação atual e a proposta 

de investimento da nova máquina, adota-se o esboço do fluxo de caixa incremental como sendo 

uma ferramenta favorável para a análise da situação.  

4.1. FLUXO DE CAIXA INCREMENTAL  

A fábrica de polpas de frutas dispõe uma capacidade produtiva de 02 turnos por dia, trabalhando 

06 dias por semana. São produzidos 10 tipos de polpas de frutas onde esta produção acompanha 

a safra das frutas nas respectivas épocas, cada poupa de fruta é constituída de 10 sacos de 100 ml, 

a fim de exibir um preço de venda de cada saco de 100 ml e um custo de matéria prima uniforme 

em todo o ano, destaca-se o valor médio das polpas de frutas de 100 ml e os respectivos custos de 

material direto na Figura 3.  

Figura 3 – Preço de venda e material direto médio 
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Fonte: Autores (2016) 

Ao detectar um gargalo do processo produtivo no setor de empacotamento e visando um aumento 

da capacidade produtiva, é proposto um investimento em uma nova máquina empacotadeira que 

atenda esta ampliação do volume de polpas de frutas produzido na fábrica em 12,5%, a 

substituição desta máquina atual tem um valor residual no presente de R$ 16.800,00 e a aquisição 

da nova empacotadeira de R$80.000,00. Adotando que valor econômico é igual ao valor contábil, 

considera-se que não houve um ganho de capital pela venda dessa máquina. Analisando as 

alterações ocorridas com a substituição da máquina, destaca-se: 

➢ Aumento da receita em detrimento da ampliação da capacidade produtiva (Passando de 
2000 unidades de polpa de frutas hora para 2250 unidades por hora); 

➢ O custo com a energia elétrica da fábrica na atual situação é de R$6.000,00 mensais 
ocorrendo um incremento de R$350,00/mês; 

➢ O custo com a matéria prima é também elevado devido à necessidade do aumento de 
produção, ocorrendo um incremento de R$14400 mensais; 

➢ A máquina antiga ainda tem vida útil de 06 anos, e a máquina nova tem vida útil de 10 anos. 

➢ A depreciação da máquina antiga é de R$2.800,00 por ano, e a máquina nova é de 
R$4.800,00 por ano.  

➢ Para atender a esta ampliação produtiva faz-se necessário contratar um funcionário 
operacional, estimado ao custo de um salário mensal de R$880,00. 

➢ O custo com embalagem é de R$1920 por mês.  

 

Não existe nenhum valor constatado quanto à manutenção das máquinas, salienta-se que a fábrica 

dispõe apenas da aplicação de manutenção corretiva, ou seja, o reparo é somente realizado em caso 

de falha, este trabalho muitas vezes é excetuado por um próprio funcionário que também 

desempenha outras atividades na organização. A expansão do volume de produção de polpas de frutas 
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é absorvida pela demanda uma vez que devido ao gargalo no processo produtivo a fábrica ofertava 

uma produção inferior a sua demanda. Destaca-se que o setor tem um grande potencial na região e 

baixo nível de concorrentes e novos entrantes. A tabela 1 exibida a seguir, mostra os ganhos 

incrementais provenientes da substituição da empacotadeira. 

Tabela 2 – Base de cálculos da receita bruta incremental mensal e anual 

 

 

 

➢ Deve-se tomar conhecimento de dados cruciais para se elaborar um fluxo de caixa, logo, a partir 
da pesquisa pode-se tomar conhecimento e adotar as variáveis que regem o desenvolvimento 
do fluxo, são eles: 

➢ Taxa mínima de atratividade, sendo a predisposição de retorno do investidor com taxa de 12%; 
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➢ Tempo de vida útil das respectivas máquinas, sendo estas de 10 anos. Logo, salienta-se que a 
máquina atual está do seu quarto ano de uso; 

➢ Alíquota Global de IPI, ICMS, PIS e COFINS consideradas em aproximadamente 28%, destaca-
se o ICMS no estado da Paraíba como 17%; 

➢ Valor residual da máquina nova como sendo R$ 32.000,00 no sexto ano de uso, salienta-se que 
não existe ganho de capital uma vez que o valor econômico é igual ao valor contábil; 

➢ Taxa de inflação média anual de 8,6%, proveniente da média da inflação decorrente nos meses 
de março desde 2010 até 2016. 

➢ Adotando uma equivalência entre a inflação e ajuste de salário mínimo, será considerada uma 
taxa de também 8,6% frente ao crescimento do salário mínimo no horizonte de 06 anos. 
 

A taxa de inflação foi considerada durante todo o espaço temporal de 06 anos pertinente ao fluxo de 

caixa, esta taxa incide diretamente nos valores de preço de venda, custo com energia elétrica, material 

direto e também embalagem conforme é ilustrada na Figura 4. Figura 4 – Fluxo de Caixa incremental 

aplicado em horizonte de tempo de 06 anos 
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4.2. VALOR PRESENTE LÍQUIDO  

Sendo um dos indicadores de viabilidade econômica financeira, o VPL é o somatório dos valores de 

fluxo de caixa descontados a partir de uma taxa mínima de atratividade de 12%, somado pelo 

investimento inicial. Logo, obtém-se: 

 

 

O VPL encontrado é positivo e como seu requisito para análise de viabilidade é que seu valor seja 

positivo, considera-se a viabilidade econômica financeira significativamente satisfatória.  

4.3. TAXA INTERNA DE RETORNO  

A TIR, é a taxa que iguala os fluxos de caixas descontados ao investimento. Essa taxa mensura o 

desempenho do projeto de investimento. 
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TIR= 46,58% Logo, a partir do resultado obtido, classifica-se a substituição da máquina como um 

investimento atraente, uma vez que a TIR é maior que o a taxa mínima de atratividade de 12%.  

4.4. PAYBACK  

Este indicador tem suma importância dentro da análise econômico financeira, após obter a viabilidade 

pelos indicadores VPL e TIR, aplica-se o Payback para definição do horizonte de tempo em que todo o 

investimento será recuperado pelos fluxos de caixas descontados. Figura 5 – Payback descontado 

 

Fonte: Adaptado de Rabelo et al (2015) 

4.5. ÍNDICE DE RENTABILIDADE  

Encontrou-se um índice de rentabilidade de 2,39 para a situação estudada, este fator indica o número 

de vezes que os fluxos de caixa descontados recuperam o valor de investimento, inicial. Para 

aceitabilidade de projeto o índice deve ser maior ou igual a um, com isso destaca-se a viabilidade do 

investimento no nosso estudo de caso, uma vez que os fluxos de caixa cobrem mais de duas vezes no 

horizonte de 06 anos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudado e exposto, a pesquisa enfoca a importância de uma análise de viabilidade 

econômico-financeira em um investimento de capital antes de sua execução, a fim de predefinir os 

riscos e incertezas contidos no projeto, como também na apresentação da geração de lucratividade 
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ou prejuízo em um horizonte de tempo planejado, auxiliando assim o investidor em tomadas de 

decisões assertivas frente à maximização de lucros. 

A partir dos resultados gerados por todos os indicadores de análise de viabilidade aplicados, constata-

se que a substituição da máquina empacotadeira atual por uma máquina nova é significativamente 

viável, ressalta-se que o capital investido será compensado pelos fluxos de caixa descontados a uma 

média de 44,33% do horizonte de tempo planejado, logo, a partir de 02 anos e aproximadamente 08 

meses a empresa irá subsequentemente maximizar seus lucros, onde no final do horizonte planejado 

lhe será retornado R$ 88.398,79. 

Porém, ainda antes de uma tomada de decisão, faz-se necessária uma análise de elementos 

interligados ao projeto, tais como; Cenário político, ambiental, impacto social e situação econômica. 

Nesse contexto, além da análise do ponto de vista econômico-financeiro, ressalta-se a importância de 

se aplicar novos recursos que aumentem a capacidade produtiva da empresa e torne o seu processo 

produtivo mais ágil e eficaz, impactando no âmbito social com a geração de emprego e capacitação 

dos funcionários. Diversos benefícios são decorrentes desta implementação, tais como; redução de 

desperdícios e refugo impactando positivamente no cenário ambiental, bem como o aumento da 

confiabilidade e qualidade dos produtos. 
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