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Resumo 
O sistema MRP-I evoluiu para MRP-II na década de 70 e hoje existem diversas variações de 

sistemas para planejamento e controle da produtividade dos recursos organizacionais.  Estas 

ferramentas tornaram-se obrigatórias, pois os clientes vêm exigindo preços cada vez mais baixos 

e produtos com melhores qualidades. Neste contexto, um dos maiores operadores logísticos do 

Brasil implantou um modelo específico de Planejamento e Controle da Produção (PCP), com 

foco na Gestão da Produtividade. Além de disponibilizar uma ferramenta para os gestores 

realizarem o planejamento das operações, a implantação do processo tinha como objetivo criar 

um novo indicador para a organização: o Indicador de Produtividade. Contudo, o sistema 

implantado não possuía uma base de dados unificada e seu controle era realizado através de 

planilhas eletrônicas elaboradas por uma equipe específica. De acordo com a estrutura de cada 

Filial e Setores da companhia, uma nova planilha deveria ser elaborada incluindo novas fórmulas 

de cálculos. A investigação do processo verificou que a equipe GEPROD gastava um tempo 

considerável na consolidação das informações para criação dos relatórios principalmente no 

controle das planilhas eletrônicas. O objetivo desta dissertação é automatizar o processo de PCP 

(Planejamento e Controle da Produção) instalado no Operador Logístico, permitindo sua 

implantação mais rapidamente em um número maior de Filiais, dando velocidade ao processo e 

criando controles a fim de evitar entradas de dados inconsistentes. Além disto, o mesmo visa a 

padronização das fórmulas de cálculos envolvidas no processo, construção de uma base de dados 

consolidada para facilitar a criação de relatórios e o acompanhamento das atividades. Este 

trabalho utilizou metodologias da Engenharia de Software para construção de um software capaz 

de apoiar o modelo de PCP instalado e alcançar os objetivos pré-estabelecidos. Os benefícios e 

resultados deste trabalho foram constatados através de observação in loco e entrevistas informais 

com os principais envolvidos (Gerentes e Supervisores do processo GEPROD). A automação do 

processo gerou economia de horas gastas pela equipe GEPROD com atividades repetitivas, 

facilitando a execução e acompanhamento das atividades do dia-a-dia do processo de Gestão e 

Produtividade, além de permitir aos integrantes da equipe GEPROD ganho de tempo na análise 

dos processos operacionais em busca de melhorias contínuas. Este trabalho também permitiu 

maior controle das informações, confiabilidade nos dados e no processo facilitando a 

implantação do processo em outras Filiais.  

Palavras-chave: Planejamento de Recursos de Fabricação (MRP-II), Planejamento e Controle 

da Produção (PCP), Gestão da Produtividade, Indicador de Produtividade, Indicadores Chave de 

Desempenho, Automação de Processo, Melhoria Contínua do Processo. 
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Abstract 
In the 1970's, MRP became MRP-II Manufacturing Resource Planning. Today there is many 

Production Planning and Control systems. These features became obligated for the companies 

that want to have satisfied clients. The clients are becoming more and more critical about the 

products price and quality. In this context one of the biggest Logistic Operator in Brazil installed 

in its operation a specific PPC model. Nevertheless the installed system hasn't a unified Data 

Base and all control was made through spreadsheets managed by a team in the company. For 

every new Hub / Branch the team needs to create new calculus and new spreadsheet to deal with 

the characteristics of that Hub. A investigation into the process indentified a delay in the report 

creation. The goal of this work is to automate the PPC process, giving scalability and speed to 

the process. The computer system will validate the inputs from the users avoiding human errors. 

Moreover the proposed automation will make a consolidated Data Base, facilitate the report 

creation, activities follow up and standardize calculus related to the process. The Software 

Engineering methodologies were used to create software able to help the process use and 

reaching the goals. The Process Automation generates hour economy from the team responsible 

to control and install the process; it helps in the daily activity follow up and allow the team to 

work more hard with the Continuous Improvement Process. This thesis allows a better 

information control and data reliability make easier install the process for other Hubs.  

 

 

Keywords: Manufacturing Resource Planning (MRP-II), Production Planning and Control 

(PPC), Productivity Management, Productivity Indicator, Key Performance Indicator (KPI), 

Process Automation, Continuous Improvement Process (CIP). 
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Capítulo 1 

1. Introdução 
 

O capítulo introdutório apresentará as motivações, objetivos e contribuições deste 

trabalho, bem como a estrutura da dissertação. 
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1.1 Apresentação 

A primeira vez em que a palavra produtividade foi registrada foi em 1766 em um artigo 

de François Quesnay (Sumanth, 1994). Outra palavra correlacionada à produtividade foi 

utilizada pela primeira vez no Japão durante a época de Meiji (1868-1912)(Keene, 2005). 

Observa-se que até antes do século XX o conceito de produtividade ainda não estava claro. Hoje, 

a palavra possui o seguinte significado econômico: "é a razão entre a entrada e a saída de um 

processo produtivo" (Burgess, 1990). 

Na metade do século XX, os economistas Schumpeter e Keynes (Helburn & Bramhall, 

1986) investigaram os problemas no sistema de produção. Após seus estudos, a produtividade se 

tornou um importante indicador para o gerenciamento e para a economia. Pode-se dizer que ela é 

um indicador do quão bem são utilizados e combinados os recursos para uma determinada tarefa, 

obtendo-se os resultados desejáveis (Bain & Company, 1992). Segundo Burgess (Burgess, 

1990), a produtividade pode ser expressa pela seguinte equação: 

����������	�
 �  
	��	


���	�	
 

Onde, 

entrada significa todos os recursos empregados no processo produtivo (exemplos: 

matéria-prima, ferramentas e força de trabalho; 

saída significa os resultados gerados a partir das entradas. 

O conceito de produtividade, no Japão, tomou uma forma mais ampla, no sentido não 

apenas tecnológico, mas também do ponto de vista da sociedade. Para os japoneses, a 

produtividade significa tornar a humanidade mais feliz, através do constante progresso (Ishiwara, 

1996). Uma definição de produtividade que apresenta este conceito mais amplo foi publicada, 

em 1956, através do Comitê da Agência Européia de Produtividade: 

“Produtividade é, acima de tudo, uma atitude da mente. Ela é uma atitude que busca a 

melhoria contínua do que existe. É a convicção de que é possível fazer melhor hoje que ontem e 

melhor amanhã que hoje. Além disto, ela requer esforços constantes para adaptar atividades 

econômicas em condições dinâmicas, e a aplicação de novas teorias e métodos. É uma concreta 

crença no progresso da humanidade.” (JPC-SED, 1990) apud (Oliveira King, 2007) 
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1.2 Motivações 

No mundo globalizado capitalista, os clientes vêm exigindo preços cada vez mais baixos 

e produtos com melhores qualidades, obrigando as empresas a investirem em sistemas de 

planejamento e controle da produção (PCP) (Correa & Caon, 2007). Neste contexto, um dos 

maiores operadores logísticos do Brasil (Rapidão Cometa) implantou um modelo específico de 

PCP, com foco na Gestão da Produtividade empresarial. Além de disponibilizar uma ferramenta 

para os gestores realizarem o planejamento das operações, a implantação do processo tinha como 

objetivo criar um novo indicador para a organização: o Indicador de Produtividade. Contudo, o 

sistema implantado não possuía uma base de dados unificada e seu controle era realizado através 

de planilhas eletrônicas elaboradas pela equipe GEPROD1. De acordo com a estrutura de cada 

setor da companhia, uma nova planilha deveria ser elaborada incluindo novas fórmulas de 

cálculos. Foi verificado que a equipe GEPROD gastava um tempo considerável na consolidação 

das informações para criação dos relatórios e que muito deste tempo era desperdiçado com 

controles das planilhas eletrônicas. 

A motivação deste trabalho ocorre devido às complexas atividades envolvidas na 

implantação do modelo específico nas Filiais, à falta de controle no preenchimento das 

informações em planilhas eletrônicas, à falta de padrão para criação das fórmulas de cálculos - 

variando de Filial para Filial e algumas vezes de Setor para Setor -, e à dificuldade na 

consolidação das informações para criação de relatórios e no acompanhamento da execução 

diária do modelo. 

1.3 Objetivos 

O objetivo desta dissertação é permitir que o processo de Planejamento e Controle da 

Produção instalado no Operador Logístico (Rapidão Cometa) seja ampliado mais rapidamente a 

um maior número de Filiais, dando mais velocidade ao processo de implantação, criando 

controles (regras de negócio do processo) a fim de evitar entradas de dados inconsistentes.  Além 

disto, visa a padronização das fórmulas de cálculos envolvidas no processo (pois, com o uso de 

planilhas cada equipe GEPROD criavam suas próprias fórmulas e no sistema isto não seria 

permitido), apoiar a construção de uma base de dados consolidada para facilitar a criação de 

relatórios e o acompanhamento das atividades.   

                                                
1 Equipe GEPROD é a equipe responsável no Rapidão Cometa pela implantação e acompanhamento do processo de 
Gestão e Produtividade da empresa. 
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Para atingir estes objetivos, será especificado um software capaz de apoiar o modelo de 

PCP instalado. A seguir, será listado um conjunto de objetivos específicos, necessários para 

alcançar as metas estabelecidas: 

• Estudar alguns modelos de Planejamento e Controle da Produção (PCP); 

• Investigar o modelo implantado no Operador Logístico (Rapidão Cometa); 

• Através dos processos e técnicas da Engenharia de Software (Sommerville, 2004), 

conceber um sistema computacional capaz de suportar o processo de 

produtividade investigado e solucionar os problemas descritos na seção 

Motivação; 

• Especificar e implantar o sistema computacional; 

• Realizar Estudo de Caso, apresentando as vantagens e desvantagens do uso da 

ferramenta computacional; 

• Apresentar à academia um modelo de Planejamento e Controle da Produção 

aplicado a um operador logístico. 

1.4 Contribuições 

Como visto nos objetivos, a principal preocupação deste trabalho é resolver os problemas 

encontrados durante a implantação e execução do processo de Gestão e Produtividade no 

Operador Logístico. Para isto foi criada uma ferramenta computacional para dar apoio ao modelo 

instalado, permitindo que os integrantes da equipe GEPROD tenham mais tempo para analisar os 

processos operacionais em busca de contínuas melhorias. 

As principais contribuições desta dissertação são: 

• Especificação de um software para suportar fases de Coleta e Levantamento de 

Dados, Planejamento, Execução, Relatórios e Avaliação do processo implantado 

no Rapidão; 

o Através do sistema, economizar horas gastas pela equipe GEPROD com 

atividades repetitivas, facilitando a execução e acompanhamento das 

atividades do dia-a-dia do processo de Gestão e Produtividade; 
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o Possibilitar maior velocidade nas implantações, maior controle das 

informações, confiabilidade nos dados e no processo. 

• Apresentação à academia de um modelo de Planejamento e Controle da Produção, 

utilizado no operador logístico Rapidão Cometa. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estruturada em oito capítulos. Este primeiro caracteriza o problema e 

mostra as motivações, objetivos e contribuições do trabalho. 

O Capítulo 2 descreve a fundamentação teórica, na qual se realizou um estudo com 

alguns tipos de sistemas para Planejamento e Controle da Produção (Correa & Caon, 2007). 

 O terceiro capítulo apresenta o modelo específico de Gestão e Produtividade (GEST) 

implantado no Operador Logístico (Rapidão Cometa), e suas fases: Coleta e Levantamento de 

Dados, Planejamento, Execução, Relatório e Avaliação. 

A investigação detalhada das entidades envolvidas no modelo é documentada no quarto 

capítulo. Foram estudadas as seguintes entidades / atividades do processo: Lista de Atividades, 

Indicador Chave de Volumes, Folha de Observações, Folha de Dados Padrão, Período Base e 

Previsão de Volumes, Plano Mestre de Recursos, Plano e Controle Diário / Semanal, Controle de 

Problema e Ação Tomada, Reuniões Diárias e Semanais de Revisão. 

O capítulo 5 apresenta a concepção do ambiente computacional, revelando o Documento 

de Visão, uma percepção geral do produto e os principais requisitos desenvolvidos. 

As fases da construção do sistema computacional também são descritas no capítulo 5. É 

apresentado o planejamento para o projeto, bem como, as fases de construção: Projeto e 

detalhamento da especificação, Implementação do código fonte e Implantação. 

No capítulo 6, é apresentado o estudo de caso, considerando a adequação do Setor 

Expedição Dia do Operador Logístico à ferramenta computacional desenvolvida. O capítulo 

mostra as vantagens e desvantagens da aplicação construída. 

Finalmente, o Capítulo 7 descreve as considerações finais da dissertação, discutindo as 

contribuições e trabalhos futuros. 
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2. Fundamentação Teórica  
 

Este capítulo apresenta o referencial teórico do trabalho. A seção 2.1 explica o que é 

Sistemas de Administração da Produção e mostra sua importância. Na seção 2.2 há uma breve 

descrição do que é Planejamento. A seção 2.3 apresenta a Planejamento e Controle da Produção 

Finalmente, na seção 2.4 são apresentas funções básicas do PCP. 
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2.1 Sistemas de Administração da Produção e sua importância 

estratégica 

Sistemas de Administração da Produção são sistemas de informação para apoio à tomada 

de decisões táticas e operacionais (Correa & Caon, 2007).  Estes sistemas abrangem basicamente 

as seguintes questões de logística (Correa & Caon, 2007): 

� O que produzir e comprar; 

� Quanto produzir e comprar; 

� Quando produzir e comprar; 

� Com que recursos produzir. 

O objetivo principal destes sistemas é atingir as metas estratégicas da empresa. 

As bibliografias (Tubino, 2007)(Correa & Caon, 2007)(Jacobs, Vollmann, Whybark, & 

Berry, 2006 ) (Ptak & Schragenheim, 2004) apresentam diversas técnicas e lógicas matemáticas 

que podem ser usadas para a Administração da Produção. Segundo (Correa & Caon, 2007), as 

principais técnicas utilizadas nos últimos 20 anos são: sistemas MRPI (Burns, 1993), MRPII 

(Burns, 1993) e ERP (Ptak & Schragenheim, 2004), que se baseiam principalmente no cálculo 

das necessidades de recursos a partir das necessidades futuras dos produtos, sistemas Just in 

Time2, e sistemas de programação da produção com capacidade finita, os quais utilizam técnicas 

de simulação de computador. 

Um dos objetivos fundamentais dos Sistemas de Administração da Produção é fornecer 

apoio à tomada de decisões em relação às seguintes questões logísticas (Correa & Caon, 2007): 

� Planejamento da capacidade produtiva da organização de acordo com as 

demandas futuras; 

� Planejamento dos materiais comprados; 

� Gerenciamento dos níveis adequados de estoques de matéria-prima, produtos 

acabados etc.; 

� Programação das atividades de produção, como o objetivo de garantir que os 

recursos envolvidos estejam sendo utilizados, em cada momento, nas tarefas 

certas e prioritárias; 

                                                
2 Sistema desenvolvido pela empresa Japonesa de automóveis Toyota (Tubino, 2007). 
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� Capacidade de saber e de informar corretamente a respeito da situação 

corrente dos recursos; 

� Capacidade de prometer e cumprir os menores prazos possíveis para os 

clientes; 

� Capacidade de reagir eficazmente. 

PLANEJAMENTO FUTURO DE CAPACIDADE PRODUTIVA 

Sabemos que entre uma tomada de decisão e os resultados oriundos dela, temos um 

período fundamental para o sucesso ou o fracasso de um projeto. Uma organização competitiva 

precisa necessariamente se planejar para que os efeitos da tomada de decisão aconteçam no 

momento esperado pelo mercado consumidor. 

Vamos supor, por exemplo, que uma empresa deseja incrementar sua capacidade 

produtiva em 60 %, e nesta empresa a unidade produtiva trabalha em regime de um turno. Para 

realizar este aumento na capacidade, a empresa precisa de um tempo para: recrutamento, seleção 

e treinamento, já que provavelmente este incremento deve ser realizado através da inclusão de 

um turno adicional de trabalho. Para este exemplo, o tempo entre a tomada de decisão e a 

obtenção dos resultados pode levar alguns meses. Este período também é chamado de inércia de 

decisão (Correa & Caon, 2007). Outro exemplo seria termos a necessidade da capacidade 

produtiva acrescida em 250 %. Para tanto, o tempo necessário de planejamento seria maior, pois 

além de recursos humanos adicionais, também seria necessário a obtenção de novos 

equipamentos, bem como a expansão das instalações. Contudo, para incrementos menores na 

produção, como por exemplo, de 6%, poderíamos resolver com o uso de horas extras, o que 

conseqüentemente exigiria uma inércia de decisão menor. 

Através das ilustrações apresentadas podemos constatar a necessidade do planejamento 

contínuo para controle da capacidade de produção. Devemos enxergar as necessidades futuras 

com certo horizonte de antecedência proporcional ao tamanho dos incrementos da capacidade 

(grande, médio e pequeno). 

PLANEJAR A COMPRA DE MATERIAIS 

 O planejamento dos materiais é uma atividade importante para evitar os seguintes pontos 

(Correa & Caon, 2007): 

� Interrupções prejudiciais ao sistema produtivo devido à falta de materiais; 

� Custos adicionais com o armazenamento de sobras e mercadorias obsoletas, por conta 

de compras excessivas. 
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Um exemplo capaz de mostrar a complexidade do planejamento de materiais é uma 

fábrica de automóvel. Considere os milhares de itens e componentes em diferentes quantidades, 

cada qual com diferentes tempos de obtenção para fabricação de um automóvel. Adicione a isto 

que uma fábrica não faz apenas um tipo de carro, mas diversos, com diferentes configurações ao 

longo do tempo, e terá uma idéia da complexidade deste gerenciamento. “Tratar esse nível de 

complexidade sem o apoio de um sistema de informação é impossível.” (Correa & Caon, 2007) 

GERENCIAR OS NÍVEIS DE ESTOQUE 

 Na década de 80, algumas organizações sofreram com a tentativa de atingir, de forma 

míope, o “estoque zero” (Correa & Caon, 2007). Reduziram seus estoques a níveis abaixo da 

necessidade estratégica, ficando vulneráveis aos ataques dos concorrentes mais precavidos e 

sensatos. Entendemos hoje que os estoques devem estar nos níveis mínimos necessários para 

atender às necessidades estratégicas da organização. E o grau mínimo não é necessariamente o 

do “estoque zero”. 

PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA GARANTIR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

NAS ATIVIDADES CERTAS E PRIORITÁRIAS 

 Para obtermos um correto uso dos recursos produtivos devemos dar grande atenção à 

priorização das atividades, pois os recursos são escassos e devem se aplicados corretamente 

(Correa & Caon, 2007). 

 A priorização das atividades em uma organização pode obedecer a diferentes fatores 

(Correa & Caon, 2007): 

� Menor tempo de processamento; 

� Proximidade da data de entrega do cliente; 

� Maior potencial de faturamento no curto prazo; 

� Grau de importância dos clientes; 

� Através de uma combinação dos métodos anteriores. 

Dependendo do método utilizado podemos ter impacto no desempenho de indicadores 

como: prazo previsto de entrega, tempo médio de processamento de um pedido, fluxo de caixa 

etc. 

A priorização das tarefas é um processo complexo e importante, que requer um 

planejamento cuidadoso para o alcance das metas organizacionais. 
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GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

 Um dos pré-requisitos para termos um bom controle da produção é a capacidade de saber 

informar com precisão a situação em tempo real dos recursos, sejam eles humanos ou materiais. 

Apesar de aparentemente ser uma atividade simples, é difícil encontrarmos empresas cujos 

sistemas de controle da produção disponibilizem as informações atuais dos recursos. Podemos 

ilustrar dois motivos (Correa & Caon, 2007) pelos quais as empresas falham no oferecimento das 

informações corretas, mesmo naquelas com sistemas robustos e bem desenhados: a 

indisponibilidade dos sistemas ou principalmente o mau uso das ferramentas. 

 “A falta de acurácia e atualização das informações disponíveis nos sistemas de 

informação das empresas é quase um problema endêmico no Brasil, geralmente mais sério e com 

conseqüências mais graves do que seus gerentes crêem.” (Correa & Caon, 2007) 

CAPACIDADE DE ATENDER OS CLIENTES DA MANEIRA MAIS RÁPIDA POSSÍVEL 

 Não é freqüente encontrar empresas em que os acordos e prazos estabelecidos com os  

clientes se baseiam em informações confiáveis da operação (fábrica). Geralmente, temos o time 

de vendas negociando prazos irreais com os clientes e com valores abaixo da linha de risco para 

a empresa. A equipe de vendas age desta forma para atingir metas de vendas. O grande problema 

é que na maioria dos casos ela não tem informação suficiente, disponível e atualizada sobre a 

utilização da fábrica e sua capacidade de produção. Para uma organização conseguir, com 

segurança, acordar prazos com probabilidade de serem cumpridos, é necessário que o apoio de 

sistemas de administração seja eficaz, oferecendo suporte aos gestores e vendedores nessa 

importante atividade (Correa & Caon, 2007). 

CAPACIDADE DE RESPOSTA À MUDANÇAS 

 Mudanças na operação de uma empresa, em um processo produtivo, ou na demanda 

prevista de produção são exemplos de transformações que exigem grande capacidade de 

adaptação. Da mesma forma, entendemos que os sistemas de informação também devem ter esta 

capacidade de adequação às mudanças das organizações. 

 Podemos imaginar um exemplo onde uma empresa X definiu a previsão de demanda de 

1.000 produtos A, mas apenas 50 % dos pedidos solicitados chegaram. Um sistema de 

administração da produção deve ser capaz de identificar os desvios na operação realizada em 

relação ao que fora inicialmente planejado e, se necessário, ter a habilidade de rapidamente 

projetar novamente o futuro, levando em consideração as novas variáveis. 
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2.2 Planejamento 

 O Planejamento se faz necessário, pois existe uma inércia intrínseca aos processos 

decisórios. Ela corresponde ao tempo que necessariamente decorre entre a tomada decisão e o 

aparecimento de seus efeitos. Uma “visão” do futuro é essencial para que hoje se possa tomar as 

decisões adequadas que produzam os efeitos esperados no futuro. Um conceito para planejar é: 

“projetar um futuro diferente do passado, por causas sobre as quais se tem controle.” (Correa & 

Caon, 2007) 

  Um processo de planejamento de sucesso deve ser contínuo. Cabe ao gestor ter total 

conhecimento da situação presente, a visão do futuro e as metas ou objetivos desejáveis para 

realizar análises e decidir o melhor caminho. Constantemente, os gestores devem atualizar as 

variáveis para cada vez mais melhorar suas decisões. Segundo Corrêa (Correa & Caon, 2007), a 

dinâmica do planejamento pode ser descrita em cinco passos: 

1) Levantamento e coleta de dados da situação presente. Deve-se ter conhecimento de todos os 

processos, atividades e recursos que são utilizados no presente; 

2) Elaboração de uma “visão” de futuro. A visão de futuro influencia diretamente no processo 

decisório; 

3) Análise e tratamento dos dados coletados para a situação presente e a visão de futuro. O 

processo deve ser realizado por algum algoritmo que transforme dados coletados em 

informações úteis a serem utilizadas pelos gestores para tomada de decisão; 

4) Com base nas informações disponibilizadas, tomada das decisões sobre o que, quanto, quando 

produzir e comprar e com que recursos produzir; 

5) O último passo é a execução do plano estabelecido. “Como o mundo não é perfeito, algumas 

coisas não acontecem exatamente da forma como se planejou. O tempo vai decorrendo até que 

chega um momento em que é mais prudente tirar outra fotografia da situação presente e 

disparar novamente o processo da dinâmica do planejamento voltando ciclicamente ao passo 

1.” (Correa & Caon, 2007) 

A Figura 1 ilustra a dinâmica do processo de planejamento, no contexto de um sistema de 

gestão empresarial (no exemplo o SAP). 
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Figura 1. Dinâmica do processo de planejamento (Correa & Caon, 2007). 

2.3 Planejamento e Controle da Produção 

Um sistema produtivo pode ser entendido como uma caixa preta que, através de 

processamento, transforma insumos ou matéria prima em produtos ou serviços para os clientes 

finais. A Figura 2 ilustra a definição para sistema produtivo. 

 

Figura 2. Ilustração para definição de sistemas produtivos. 

 Todo sistema produtivo precisa ser bem planejado. De forma geral, o horizonte de 

planejamento pode ser dividido em três níveis: longo, médio e curto prazo. O planejamento para 

o nível estratégico ocorre em longo prazo. Neste nível é criado o Plano de Produção, responsável 

por determinar a capacidade produtiva necessária para atender os clientes e baseado na previsão 

de vendas de longo prazo. Com a estrutura do sistema produtivo definido em cima do Plano de 

Produção, o Planejamento-mestre de Produção3 busca, no médio prazo, melhorias nos processos 

operacionais para operar de forma eficiente o sistema já instalado. O PMP procura atender às 

                                                
3 Também conhecido como PMP. 
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previsões de vendas de médio prazo. Algumas manobras táticas do PMP para atender às 

previsões são: adicionar turno extra para produção, terceirizar parte da produção, adiantar a 

produção entre outros. 

Por último, há a Programação da Produção em curto prazo. Este nível executa a operação 

com a estrutura montada no Plano de Produção e com as estratégias definidas no Plano-mestre da 

Produção. O Plano de Produção pode ser definido para meses, trimestres ou anos; o Plano-mestre 

de Produção por sua vez possui um horizonte de semanas ou meses; já a Programação da 

Produção ocorre para dias ou para a semana corrente. 

A área responsável pelo Planejamento e Controle da Produção deve coordenar a utilização dos 

recursos produtivos de forma a atender os planos estabelecidos no nível estratégico, tático e 

operacional. Para atingir seus objetivos, o PCP processa dados dos diversos setores da 

organização. A Figura 3 mostra o fluxo de informações das atividades do PCP.  

 

Figura 3. Fluxo de informações no PCP. Adaptação de (Tubino, 2007). 

 No nível estratégico, responsável por elaborar as políticas de longo prazo para a 

organização, o Planejamento Estratégico da Produção estabelece o Plano de Produção através de 

informações advindas do setor de Finanças, como o Plano de Investimento, e da área de 
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Marketing responsável pode disponibilizar a previsão de venda no longo prazo. No nível tático, 

onde são estabelecidos os planos de médio prazo para a produção, o PCP realiza o Planejamento-

mestre da Produção. Este recebe informações do Financeiro (ex: fluxo de caixa), do Marketing 

(ex: previsão de vendas no médio prazo e pedidos atuais em carteira) e da área de Engenharia 

(como estrutura do produto e roteiros de fabricação). Como saída, o nível tático do PCP cria o 

Plano-mestre da Produção. Finalmente, no nível operacional tem-se a elaboração dos programas 

de curto prazo. Nesta fase, o PCP através da Programação da Produção, recebe informações do 

setor de Engenharia e do Plano-mestre de Produção para realizar a administração dos estoques, 

seqüenciamento das atividades, bem como emissão e liberação de ordens de Compra, Fabricação 

e Montagem. A quarta função do PCP, ainda no nível operacional, é acompanhar os programas 

de curto prazo de produção estabelecidos pela Programação da Produção. Esta última fase, 

Acompanhamento e Controle da Produção, origina um relatório de Avaliação de Desempenho 

que alimenta as três primeiras fases do PCP. 

2.4 Funções Básicas do PCP 

 A seguir, será apresentada uma breve descrição das quatro funções básicas do PCP: 

Planejamento Estratégico da Produção, Planejamento-mestre da Produção, Programação da 

Produção e o Acompanhamento e Controle da Produção. Mais detalhes destas fases do PCP 

podem ser encontrados na literatura “Planejamento e Controle da Produção Teoria e Prática” 

(Tubino, 2007). 

 O papel do Planejamento Estratégico da Produção é estabelecer um Plano de Produção 

para um período de longo prazo. Este Plano de Produção deve ser definido seguindo as 

estimativas de vendas de longo prazo e a disponibilidade de recursos financeiros e produtivos. A 

estimativa de vendas é norteada a partir dos tipos de produtos e respectivas quantidades que se 

deseja produzir. A capacidade produtiva é o que limita a quantidade de itens a serem produzidos, 

podendo ser incrementada com a adição de recursos financeiros e com um bom planejamento. 

Geralmente o Plano de Produção trabalha com famílias de produtos e é pouco detalhado. Sua 

finalidade é realizar a adequação dos recursos produtivos à demanda esperada. 

 A segunda etapa do PCP, situada no nível tático, é o Planejamento-mestre da Produção. 

Responsável por criar um Plano-mestre de Produção (PMP). Ao contrário do Plano de Produção, 

é detalhado e trabalha com os produtos finais. É baseado no Plano de Produção e nas previsões 

de vendas de médio prazo juntamente com os pedidos já confirmados em carteira. Através do 

PMP, o sistema produtivo assume compromissos de fabricação dos produtos. Depois de gerado 

um primeiro PMP, a área responsável pelo PCP deve realizar análises periódicas quanto às 
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necessidades de recursos produtivos como objetivo de identificar gargalos que possam 

inviabilizar o plano inicial. Sempre que os problemas forem identificados deve-se disparar uma 

ação preventiva e posteriormente ajustar o PMP para um plano mais viável (Tubino, 2007). 

 Com base no PMP, nos controles de estoques e nos roteiros de fabricação, a Programação 

da Produção define no curto prazo quanto e quando comprar e fabricar. A programação realiza o 

controle sobre as ordens de Compra, Fabricação e Montagem dos produtos finais definidos no 

PMP. Não deverão ocorrer problemas na execução da programação da produção caso o Plano de 

Produção tenha providenciado os recursos necessários e o PMP equacionado os gargalos 

operacionais. 

 Como visto anteriormente, a última etapa é o Acompanhamento e Controle da Produção, 

que a partir da coleta e análise dos dados operacionais, busca garantir a execução, com sucesso, 

do Programa de Produção. Esta fase geralmente analisa dados coletados como, por exemplo: 

índice de defeitos, horas / máquina e horas / homem consumidas, consumo de materiais, índices 

de quebras de máquina etc. 

“Quanto mais rapidamente os problemas forem identificados, mais efetivos serão as 

medidas corretivas visando ao cumprimento do Programa de Produção.”(Tubino, 2007) 

2.5 Planejamento de Recursos para o Setor de Serviços 

Nas últimas décadas, a academia junto com a indústria desenvolveu e aplicou diversos 

modelos matemáticos para o planejamento de recursos na cadeia de suprimentos. A evolução de 

tais modelos bem como o desenvolvimento dos sistemas de informação resultou em ganhos 

significativos na eficiência das cadeias de suprimentos.  Exemplo desta infra-estrutura é o 

Planejamento de Recursos de Fabricação MRPII (Correa & Caon, 2007), responsável por 

automatizar os cálculos das necessidades de materiais – MRP (Correa & Caon, 2007) e realizar o 

planejamento dos recursos para fabricação MRP II associados ao planejamento dos recursos e 

necessidades empresariais – ERP (Ptak & Schragenheim, 2004). 

Com todos estes suportes, diversos problemas ao longo da cadeia de suprimentos foram 

resolvidos. Mesmo assim avançadas pesquisas continuam para melhoria da cadeia de 

suprimentos (Heilala, Montonen, Salmela, & Järvenpää, 2007) (Musselman, O'Reilly, & Duket, 

2002), mas na grande maioria com base nos sistemas ERP (Dietrich, 2006). 
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O uso de sistemas de informação e ferramentas analíticas para a indústria de serviços 

utiliza basicamente as mesmas técnicas desenvolvidas para a cadeia de suprimento: ERP (Ptak & 

Schragenheim, 2004), CRM (Bligh & Turk, 2004), e outras classes de sistemas empresariais. 

Contudo a falta de um método padrão para as necessidades de materiais no setor de serviços e as 

capacidades dos recursos utilizados para realizar a prestação de serviço, dificulta a aplicação das 

ferramentas, desenvolvidas para a manufatura e cadeia de suprimento (Vollman, 1992), ao setor 

de serviços. 

Assim como os produtos, criar e entregar um serviço necessita de bens materiais como: 

infra-estrutura de TI, materiais, horas de trabalho de empregados habilidosos; ou não materiais 

como: habilidades individuais ou dados / processos organizacionais. Entretanto as abstrações 

utilizadas para um produto são bastante palpáveis. Os conceitos e nomenclaturas utilizadas para 

o MRP são padronizados para a produção em fábricas e cadeia de suprimentos. Para produção de 

um determinado produto existe a lista de materiais necessários, a definição de estruturas e 

famílias de produtos, os tempos de vida útil de cada material etc. No caso de prestação de serviço 

o que temos é uma “unidade de venda” geralmente representada por um contrato de prestação de 

serviço entre um fornecedor e um cliente por um determinado período. Neste contrato há as 

condições de pagamento e obrigações de cada parte. Para um contrato de serviço nem sempre há 

a especificação exata de como as regras de negócios serão passadas, quais e quando os recursos 

serão utilizados. Além disso, a quantidade de regras de negócio pode não estar explicitamente 

especificada (Anderson, 1997). Atualmente existem diversas ferramentas de modelagem de 

processos de negócios utilizadas para capturar tais informações, contudo as informações não são 

facilmente utilizadas para o planejamento de recursos, pois nem sempre incluem todos os fatores 

como: retrabalho, intervenções manuais, etc. 

Praticamente a maioria dos serviços prestados pelas empresas envolve o esforço físico. 

Para termos um planejamento efetivo de mão de obra é necessário definir atributos para 

categorizar o capital humano (como cargos especialidades etc.), modelar as funções do capital 

social e analisar o nível de flexibilidade da organização e sua força de trabalho (ou mão de obra). 

Sistemas computacionais para descrever as habilidades, aptidões e disponibilidade de recursos 

humanos (mão de obra para trabalho) estão surgindo, mas ainda não possuem a maturidade 

alcançada pelos sistemas MRP's há duas décadas (Dietrich, 2006). Além disso, no setor de 

serviços há a transferência de profissionais da empresa para trabalhar no fornecedor 

(outsourcing). Mesmo que ambas as empresas utilizassem sistemas avançados para classificação 

da mão de obra, é pouco provável que o mesmo sistema de classificação seja utilizado, o que 

dificultaria na representação das habilidades da mão de obra. 
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Apesar de aparentemente a prestação de serviço relacionar apenas o fornecedor e o 

cliente, na prática sabe-se que existe uma enorme rede agregados que através de subcontratos 

executam a prestação de serviço como um todo. É notável que a habilidade de um fornecedor 

selecionar bons agregados está diretamente ligada ao conhecimento sob os subcontratados como 

capacidade e disponibilidade de executar as atividades (Dietrich, 2006). 
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Capítulo 3 

3. Modelo Específico de Gestão da 

Produtividade  
 

Este capítulo apresenta o Modelo Específico de Produtividade. O processo de Gestão 

e Produtividade do Operador Logístico a ser estudado no próximo capítulo se baseia neste 

modelo. 
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3.1 Apresentação do modelo de produtividade

O principal objetivo do modelo de produtividade apresentad

retorno financeiro para as empresa

A Figura 4 apresenta estes pilares.

pela consultoria (GEST) em um dos maiores Operadores Logísticos do Brasil

Mais detalhes sobre a implantaçã

Ambiente de Gestão da Produtividade no Rapidão Cometa

Figura 4. Pilares do processo para gerar o retorno financeiro para a corporação

A Figura 4 apresenta os pilares do modelo de produtividade. Um deles é o redesenho / 

definição de processos organizacionais (em azul, 

configurar os processos internos com o objetivo de aperfeiçoar as atividades, gerando resultados 

como: redução de custo, eliminação de ineficiência, melhoria

serviços. Para segunda etapa do processo

Indicadores de Desempenho (em amarelo, 

Sistema Gerencial baseado em indicadores gerenciais, também conhecidos como KPI’s (

Performance Indicator). Para concluir

responsável pelo Treinamento e Acompanhamento de forma a conseguir mudanças de 

comportamento sustentadas, com transferência de conhecimento. Todo o processo está envolvido 

com a ação de melhoria contínua através de um processo conhecido como 

Caon, 2007) – Plan Do Check and Act

Modelo Específico de Gestão da Produtividade 

Apresentação do modelo de produtividade 

objetivo do modelo de produtividade apresentado neste capítulo

empresas (contratantes). Para isto, o modelo se baseia em três pilares. 

apresenta estes pilares. Uma instância deste modelo de produtividade foi implantado 

em um dos maiores Operadores Logísticos do Brasil (Rapidão Cometa)

Mais detalhes sobre a implantação do processo será descrito no Capítulo 4 (

Ambiente de Gestão da Produtividade no Rapidão Cometa). 

Pilares do processo para gerar o retorno financeiro para a corporação 

apresenta os pilares do modelo de produtividade. Um deles é o redesenho / 

definição de processos organizacionais (em azul, Figura 4). Esta etapa é responsável por re

configurar os processos internos com o objetivo de aperfeiçoar as atividades, gerando resultados 

como: redução de custo, eliminação de ineficiência, melhoria da produtividade e dos níveis de 

Para segunda etapa do processo, temos a definição de Informações Gerenciais e 

(em amarelo, Figura 4). Para isto, há um desenho e 

Sistema Gerencial baseado em indicadores gerenciais, também conhecidos como KPI’s (

). Para concluir, tem-se o pilar “Atitude e Comportamento”, o qual é 

lo Treinamento e Acompanhamento de forma a conseguir mudanças de 

comportamento sustentadas, com transferência de conhecimento. Todo o processo está envolvido 

melhoria contínua através de um processo conhecido como PDCA

Plan Do Check and Act. Através destes três pilares, a implementação do processo 
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visa gerar o devido retorno financeiro para a empresa. Este retorno pode vir através de redução 

de custo, eliminação de ineficiência, melhoria da produtividade, dos níveis de serviço, além da 

obtenção de um eficiente sistema de gestão e acompanhamento da produtividade para o dia a dia 

dos gestores da empresa. 

Não é escopo deste trabalho detalhar os pilares “Processos” e “Atitude e 

Comportamento”. O estudo será focado nas Informações Gerenciais e Indicadores de 

Desempenho. Trata-se do desenho e instalação de um Sistema de Indicadores Gerenciais - KPI’s 

(Charan, 2008, p. 50) de maneira estruturada para que controle o “todo” através do domínio das 

partes. (GEST) O processo é composto das seguintes etapas: 

• Coleta de Dados e desenvolvimento; 

• Planejamento: definição sobre os recursos necessários para o volume de trabalho que 

deve ser executado; definição sobre quem, quando, como e onde a tarefa será 

executada; 

• Execução: Acompanhamento em curto espaço de tempo para garantir que o trabalho 

seja executado com o desempenho planejado; 

• Relatório: Informação ao superior sobre o desempenho obtido em relação ao que foi 

planejado; 

• Avaliação: Informação à Diretoria sobre o desempenho geral e replanejamento, se 

necessário.  
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A seguir será apresentado um fluxo de como o projeto é realizado para cada área da 

empresa. 

 

Figura 5. Fluxo para implantação do projeto (GEST). 

Da esquerda para a direita, na Figura 5, há a primeira fase responsável por coletar os 

dados necessários para total entendimento do setor em estudo. Esta fase é responsável pelo 

detalhamento das pessoas que trabalham na área, fluxo das atividades, departamentos que 

trabalham em cooperação, as principais tarefas do Setor, bem como dados históricos para o ele. 

As informações são recuperadas com os responsáveis por cada área e revisadas pela gerência 

imediata. É na fase de Coleta e Levantamento de dados onde se realizam as análises de Tempos e 

Movimentos (Chiavenato, 2005) medindo a capacidade produtiva para as principais atividades 

do Setor. 

A etapa seguinte do processo é a fase de planejamento, onde ocorre a definição da 

Previsão de Volumes para a área. Juntamente com a capacidade produtiva (Folha de Dados 

Padrão), o Plano Mestre de Recurso informa a quantidade de recursos humanos necessários para 

executar todo o volume previsto. O Plano Mestre define um plano de produção de médio prazo 

(meses / trimestres) e, a partir dele, o projeto consegue definir o PCD (Plano e Controle Diário) 

que representa o plano de produção diário / semanal. Os desvios do plano de curto prazo (PCD - 
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dias / semanas) devem ser registrados nos problemas e respectivas ações a serem tomadas. O 

PCD, juntamente com o Controle de Problemas e Ações Tomadas, constituem a fase de 

Execução do projeto. O acompanhamento e revisão da execução da produção são feitos pelos 

relatórios, responsáveis por garantir a melhoria contínua dos processos.  

A última fase é a avaliação de desempenho, a qual permite verificar a diferença entre o 

planejado e o realizado, comparando os períodos e apontando melhorias para um novo 

planejamento. A seguir iremos detalhar cada uma das áreas. 

3.2 Coleta e Levantamento de Dados 

A fase de coleta e levantamento de dados é a primeira fase do projeto. Ela é responsável 

pelo total entendimento da área, elucidando com quais Setores está relacionada, como é este 

relacionamento, quem são os profissionais e respectivos cargos que nela atuam, seu conjunto de 

atividades, bem como o histórico dos últimos meses de trabalho no Setor.  

 

Figura 6. Fase de Coleta e Levantamento dos dados (GEST). 

A Figura 6 apresenta o fluxo de atividades da fase de Coleta de Dados. A Sequência 

Operacional é um documento responsável por detalhar as seguintes informações relativas ao 

Setor: quadro de funcionário, organograma, layout da área, atividades macros, produtos 

trabalhados, comunicação entre outras áreas etc. O detalhamento é realizado através de entrevista 

com o responsável pelo Setor. O Levantamento do Fluxo Atual, o segundo passo, é responsável 

por definir o fluxo atual de atividades, identificando a sequência entre as tarefas e analisando 
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quais atividades agregam mais valor ao serviço ou produto trabalhado na área em estudo. Com o 

conhecimento do fluxo atual é realizado um estudo e análise dos caminhos críticos do fluxo de 

atividades levantado no item anterior. Todos os problemas devem ser levantados para atuação e 

correção do processo com o objetivo de propor um novo fluxo mais eficiente. Esta fase é 

conhecida como Crítica do Fluxo Atual. Os Controles Preliminares são usados quando se 

encontra dificuldades em mensurar a quantidade de horas trabalhadas em uma determinada 

atividade, ou não se tem idéia da quantidade de volumes operados em um determinado tempo. 

Com a ajuda de uma planilha, registra-se a quantidade de horas trabalhadas e volumes operados 

com o objetivo de obter uma melhor estimativa ou previsão sobre determinadas tarefas. 

A Lista de Atividades detalha todas as tarefas do Setor, descrevendo a unidade de 

medida, frequência, estimativa da quantidade de volumes operados de acordo com a frequência 

definida (dia, semana ou mês) e o tempo estimado para executar um volume. Após definição da 

Lista de Atividades, é necessário identificar as atividades com maior representatividade de 

volumes operados (Indicadores Chaves de Volumes) e / ou que demandam maiores tempos de 

operação do total de horas/homem do Setor. Em seguida, há as Observações de E.R.’s, que são 

as Expectativas Razoáveis das atividades. Elas podem ser definidas como sendo o volume médio 

que uma pessoa é capaz de operar por hora. A Expectativa Razoável será detalhada no próximo 

capítulo. 

Dados Históricos referem-se ao levantamento de horas trabalhadas e volumes operados 

no período de até um ano antes do início da implantação do processo. A granularidade deste 

detalhamento deve ser por mês. Nesta fase de implantação do projeto, é necessária total atenção 

e dedicação dos envolvidos para o alcance dos objetivos. É indispensável executar o projeto 

seguindo a sequência de atividades, uma vez que qualquer desvio pode comprometer o sucesso 

do projeto e gerar grande re-trabalho. A Coleta de Dados / Levantamento alimenta a fase de 

Planejamento do projeto com a capacidade produtiva das principais atividades e com o histórico 

de horas e volumes trabalhados nos últimos meses do Setor. 

3.3 Planejamento 

Após o correto entendimento do Setor, podemos tratar do planejamento do mesmo para 

um período de médio / longo prazo. A etapa de Planejamento é responsável por definir as 

seguintes entidades (em destaque na Figura 7): 
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� Folha de Dados Padrão, contendo a capacidade produtiva do Setor para os 

Indicadores Chaves de Volumes. É gerada a partir da consolidação das E.R.’s 

de todas as atividades chaves; 

� Previsão de Volumes, baseado em informações de previsões do cliente ou em 

percentuais de crescimento em cima do histórico de volumes trabalhado no 

Período Base (meses anteriores à implantação do processo no Setor); 

� Plano Mestre de Recursos, responsável por planejar os recursos necessários 

para executar a demanda de trabalho prevista em cada mês. Nesta fase, tem-se 

o dimensionamento da mão-de-obra de acordo com a demanda da Previsão de 

Volumes e a capacidade de execução do Setor. 

 

Figura 7. Fluxo de Planejamento (GEST). 

A Figura 7 destaca a alimentação da Folha de Dados Padrão e da Previsão de Volumes 

para geração da principal entidade do Planejamento, o Plano Mestre de Recursos. É importante 

destacar que o Planejamento Mestre também é responsável por definir os níveis de 

improdutividade do Setor bem como a escala de férias. 
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3.4 Execução 

A Execução do Setor é realizada através do PCD – Plano e Controle Diário e CPAT – 

Controle de Problemas e Ações Tomadas. Como apresentado no fluxo da Figura 8, o PCD é 

montado a partir do Planejamento Mestre de Recursos. O PM4 é responsável pelo planejamento 

de médio e longo prazo (meses ou trimestres), enquanto o PCD define o planejamento das 

semanas ou dias (planejamento de curto prazo e acompanhamento da execução). Alguns dos 

objetivos a serem definidos no PCD são: plano de pessoas para cada cargo, plano de quantidade 

de horas trabalhadas, plano para volumes e, por último, uma meta para a produtividade do Setor. 

O Encarregado do Setor utiliza o PCD para registrar a quantidade de volumes e horas 

trabalhados no dia a dia. Com estas entradas e a capacidade de execução (originada da Folha de 

Dados Padrão), o PCD consegue inferir a produtividade diária da Área. Através do Controle de 

Problemas e Ações Tomadas é possível gerir os problemas e respectivas ações de correções para 

um melhor aproveitamento das horas diárias do Setor. 

 

Figura 8. Etapa de Execução do processo (GEST). 

Nesta etapa do processo, é realizado o acompanhamento da operação no dia a dia. A fase 

de Execução permite ao gerente analisar o desempenho da equipe, comparando o realizado com 

o que foi planejado. Uma das responsabilidades do coordenador é verificar os desvios entre o 

planejado e executado, registrando os problemas e respectivas ações que serão tomadas para 

melhoria da produtividade. 

                                                
4 Durante o texto o Plano Mestre de Recursos também será citado como PM. 
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3.5 Relatório 

Os Relatórios do processo são utilizados pelos coordenadores e gerentes para um melhor 

acompanhamento dos diversos Setores da operação. Contêm informações de Horas, Volumes e 

Produtividades consolidadas por semanas e meses. Estas consolidações permitem a comparação 

e visualização das informações durante as semanas, mostrando os desvios do que fora planejado. 

O modelo contém três tipos de relatórios: o Relatório Operacional, que reúne dados sobre horas 

trabalhadas e volumes operados dos PCDs, consolidando-os em semanas; o Resumo de 

Problemas e Ações Tomadas, que consolida em semanas os problemas enfrentados e registrados 

nos CPATs; e o Relatório Gerencial, que consiste basicamente em um resumo do Relatório 

Operacional para visualização da alta administração, tornando-o mais simples e de fácil 

interpretação. A Figura 9 apresenta a alimentação dos relatórios a partir do Plano e Controle 

Diário, fase de Execução, bem como os três principais relatórios desta fase. 

 

Figura 9. Principais entidades da etapa Relatórios (GEST). 

3.6 Avaliação 

Por fim, há a fase de Avaliação, composta pela Avaliação de Desempenho e Gráficos de 

Desempenho. Responsável por ponderar os resultados obtidos, esta avaliação é feita comparando 

o desempenho do Setor em um período passado, com a meta de produtividade e o realizado pela 

área. Através da comparação entre os valores obtidos na produção atual e o mesmo período do 

ano anterior, a Avaliação de Desempenho (primeira entidade do fluxo da Figura 10) obtém o 

ganho financeiro. Veremos no Capítulo da Especificação do Sistema que existem algumas 

exceções onde é utilizada a média do histórico para fazer a avaliação de desempenho de um 
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Setor. O comparativo com a evolução5 da produtividade atingida, a produtividade planejada e a 

realizada no histórico, é apresentado de forma objetiva em um gráfico de linha chamado de 

Gráfico de Desempenho. 

A última entidade da Figura 10, Reunião Semanal de Revisão e Avaliação, representa 

uma das mais importantes atividades para uma boa gestão bem como o conceito de continuidade. 

É nas reuniões semanais quando ocorrem as discussões sobre a execução da produção e os 

problemas / dificuldades. Através destes encontros, é possível identificar gargalos na execução e 

atribuir responsáveis para melhoria contínua do processo, havendo ainda a possibilidade de um 

novo planejamento mais adequado à realidade do Setor. 

 

Figura 10. Entidades do Fluxo de Avaliação do Processo de Gestão. 

 

 

 
 

  

                                                
5 Ao invés da evolução da produtividade, devemos lembrar que há a possibilidade de uma involução do índice de 
desempenho. 
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Capítulo 4 

4. Investigação do Ambiente de 

Gestão da Produtividade no 

Rapidão Cometa 
 

O objetivo deste capítulo é descrever o estudo referente à investigação detalhada do 

Processo de Gestão da Produtividade implantado no Rapidão Cometa. São descritas as entidades: 

Lista de Atividades, Indicador Chave de Volumes, Folha de Observações, Folha de Dados 

Padrão, Período Base e Previsão de Volumes, Plano Mestre de Recursos, Plano e Controle 

Diário, Controle de Problemas e Ações Tomadas e as Reuniões Diárias e Semanais de Revisão. 
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4.1 Motivações para investigação

Antes de iniciar o detalhamento do estudo realizado

motivações que levaram ao início deste trabalho

consultoria GEST e o Rapidão Cometa, ao qual seria dado prosseguimento apenas se 

comprovado o ganho econômico obtido com o projeto sugerido, houve inicialmente a 

implantação do processo de Gestão da Produtividade e

dos resultados e constatação dos ganhos econômicos, a diretoria do Rapidão aprovou o projeto 

possibilitando a implantação do processo em outras filiais da organização. Neste momento, foi 

constatada a necessidade de maior controle das informações e automação dos procedimentos 

envolvidos. Com esta constatação, a Diretoria de Planejamento e TI do Operador Logístico gerou 

uma demanda para automação do processo e alocou um Analista de Negócios para estudar o 

ambiente computacional do processo de Gestão e Produtividade. É neste momento que o 

trabalho desta dissertação se inicia. A 

começo com a entidade azul e verde (em azul, estão as etapas ocorridas antes do trabalho, o que  

não é escopo desta dissertação; as entidades em verde apresentam as etapas envolvidas no 

desenvolvimento desta dissertação).

Figura 11. Fluxograma de atividades envolvidas neste trabalho.

Projeto Piloto, 

implantação do processo: 
Filial 1

Alocação de Analista de 

Negócios para estudar o 
ambiente computacional.

Investigação do ambiente 

de Gestão e 

Produtividade do 

Rapidão.

Investigação do Ambiente de Gestão da Produtividade no Rapidão Cometa

para investigação do ambiente computacional

Antes de iniciar o detalhamento do estudo realizado, faz-se necessário contextualizar 

motivações que levaram ao início deste trabalho. A partir de um contrato de risco entre a 

consultoria GEST e o Rapidão Cometa, ao qual seria dado prosseguimento apenas se 

comprovado o ganho econômico obtido com o projeto sugerido, houve inicialmente a 

implantação do processo de Gestão da Produtividade em uma primeira Filial. Após apresentação 

dos resultados e constatação dos ganhos econômicos, a diretoria do Rapidão aprovou o projeto 

possibilitando a implantação do processo em outras filiais da organização. Neste momento, foi 

maior controle das informações e automação dos procedimentos 

envolvidos. Com esta constatação, a Diretoria de Planejamento e TI do Operador Logístico gerou 

uma demanda para automação do processo e alocou um Analista de Negócios para estudar o 

utacional do processo de Gestão e Produtividade. É neste momento que o 

trabalho desta dissertação se inicia. A Figura 11 apresenta as etapas anteriores e destaca este

começo com a entidade azul e verde (em azul, estão as etapas ocorridas antes do trabalho, o que  

não é escopo desta dissertação; as entidades em verde apresentam as etapas envolvidas no 

desenvolvimento desta dissertação). 

. Fluxograma de atividades envolvidas neste trabalho. 

implantação do processo: 

Apresentação dos 

resultados e ganhos 
econômicos

Aprovação, da diretoria, 
para implantação, do 
processo, em outras 

filiais.

Necessidade de maior 

controle e automação de 
processos

Diretoria de 
Planejamento e TI gera 

demanda para 
automação do processo.

Alocação de Analista de 

Negócios para estudar o 
ambiente computacional.

Investigação do ambiente 

Elicitação de Requisitos
Dimensionamento do 

software

Fábrica de Software 
contrução do sistema 

computacional

Implantação do software 
nas filiais

Rapidão Cometa 29

do ambiente computacional 

necessário contextualizar as 

A partir de um contrato de risco entre a 

consultoria GEST e o Rapidão Cometa, ao qual seria dado prosseguimento apenas se 

comprovado o ganho econômico obtido com o projeto sugerido, houve inicialmente a 

m uma primeira Filial. Após apresentação 

dos resultados e constatação dos ganhos econômicos, a diretoria do Rapidão aprovou o projeto 

possibilitando a implantação do processo em outras filiais da organização. Neste momento, foi 

maior controle das informações e automação dos procedimentos 

envolvidos. Com esta constatação, a Diretoria de Planejamento e TI do Operador Logístico gerou 

uma demanda para automação do processo e alocou um Analista de Negócios para estudar o 

utacional do processo de Gestão e Produtividade. É neste momento que o 

apresenta as etapas anteriores e destaca este 

começo com a entidade azul e verde (em azul, estão as etapas ocorridas antes do trabalho, o que  

não é escopo desta dissertação; as entidades em verde apresentam as etapas envolvidas no 

 

Aprovação, da diretoria, 
para implantação, do 
processo, em outras 

filiais.

Necessidade de maior 

controle e automação de 
processos

Dimensionamento do 
software

Fábrica de Software -
contrução do sistema 

computacional



Capítulo 4 – Investigação do Ambiente de Gestão da Produtividade no Rapidão Cometa 
 

 

30

Primeiramente, havia a necessidade de um entendimento inicial sobre o que significava o 

projeto de produtividade em questão. Para isto, foi necessário um estudo In Loco da 

produtividade em uma das Filiais do Operador Logístico, a qual estava em fase final da 

implantação do processo. Foi necessário duas semanas para o entendimento inicial do que tinha 

sido aplicado. Neste período, foram realizadas anotações sobre o uso do processo pós- 

implantação. Após o entendimento inicial, foi verificado que muitas propriedades do processo 

estabelecido eram específicas de cada Setor da empresa com poucas reutilizações, pois 

dependiam diretamente das atividades exercidas em cada Área. A necessidade de visita e 

acompanhamento de uma Filial com o processo sendo implantado tornou-se essencial para o seu 

melhor entendimento e clareza. Esta segunda etapa foi mais longa, pois a implantação do 

processo de Gestão de Produtividade em uma Filial dura de três a seis meses a depender do 

tamanho dela. Foi necessário o acompanhamento em diversos Setores antes de iniciar a 

especificação do Sistema Computacional. O Capítulo 5 (Automação do processo de Gestão e 

Produtividade) apresentará as etapas para construção do sistema: Elicitação de Requisitos, 

Dimensionamento do Software, construção do sistema em Fábrica de Software e a Implantação 

do sistema computacional nas filiais. As próximas seções apresentarão o estudo realizado sobre o 

ambiente de Gestão e Produtividade, especificamente as seguintes entidades do processo: Lista 

de Atividades, Indicador Chave de Volumes, Folha de Observações, Folha de Dados Padrão, 

Período Base e Previsão de Volumes, Plano Mestre de Recursos, Plano e Controle Diário / 

Semanal, Controle de Problema e Ação Tomada e Reuniões Diárias e Semanais de Revisão.   

4.2 Lista de Atividades 

O objetivo da Lista de Atividades é especificar as tarefas da área. Através desta 

ferramenta, tem-se a visão de todas as atividades e processos que acontecem dentro do Setor, 

bem como a representatividade de cada uma das tarefas. Geralmente, os Gerentes das áreas têm o 

conhecimento de quais atividades são executadas, mas nem todos possuem o entendimento de 

quanto cada atividade representa no cômputo geral de toda a mão-de-obra empregada no Setor. É 

de extrema importância que a Lista de Atividades contemple todas as tarefas do Setor. Este 

instrumento deve cobrir todas as atividades exercidas por um único membro ou por toda a 

equipe, independente da periodicidade em que elas que ocorre. Contemplando as variações e 

adaptações necessárias, uma Lista de Atividades se baseia no modelo da Tabela 1. 
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Tabela 1.  Modelo de Lista de Atividades (Rapidão Cometa, 2009). 

 
LISTA DE ATIVIDADES – Área: __________________   

Nº Descrição Unidade  Frequência  Vol  
TEMPO 

Obs. 
Atividade Dia Semana Mês 

1          

 

O modelo apresentado na Tabela 1 disponibiliza, para cada atividade, as seguintes 

características: Descrição, Unidade, Freqüência, Volume, Tempo e Observação. A Descrição 

deve conter o nome da atividade; a unidade representa a Unidade de Medida da atividade 

(exemplo: Carros, Volumes, Kg, etc.); em Frequência, deve ser informada a periodicidade com 

que é produzida a quantidade de volumes especificada na característica seguinte (ex.: Diária, 

Semanal, Mensal); Vol é a quantidade de volumes produzidos na freqüência informada; o tempo 

gasto com a atividade por dia, por semana, mês e para produzir um volume da atividade; em 

Atividade deve-se informar o tempo gasto para produção de um único volume, de acordo com a 

unidade de medida; Dia, o tempo gasto por dia na realização da atividade; Semana, o tempo 

gasto por semana na realização da atividade; Mês, o tempo gasto por mês na realização da 

atividade; o campo observação deve descrever como foi definida a quantidade de tempo gasto 

para a atividade (estimativa ou através de ER6). Também deve ser detalhado o processo para 

realização da atividade. 

A Lista de Atividades provê a quantidade de horas de mão-de-obra necessária 

mensalmente para o Setor. Para cada atividade a quantidade de horas necessárias é gerada a 

partir de uma estimativa do Gestor ou através de cálculos com a Expectativa Razoável. A Tabela 

2 apresenta um exemplo de Lista de Atividades para uma área fictícia de Atendimento ao 

Cliente. O chefe de cada área é o responsável por criar a lista com todas as tarefas e seus 

respectivos detalhes. A Lista de Atividades somente deverá ser refeita ou atualizada caso haja 

alteração nas atividades realizadas na área (acréscimo ou retirada de algum item da Lista) ou haja 

uma mudança de processo que altere qualquer dado referente a alguma das tarefas. Após 

definição da Lista de Atividades de um Setor, a mesma é comunicada formalmente aos Gestores 

da unidade, para validação do conteúdo. 

 
  

                                                
6 ER ou Expectativa Razoável é a capacidade que um trabalhador tem de realizar uma quantidade X de volumes em 
uma. Iremos detalhar este conceito nas próximas seções.  
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Tabela 2. Lista de Atividades para Atendimento ao Cliente (Rapidão Cometa, 2009). 

 
LISTA DE ATIVIDADES – ATENDIMENTO  

Nº. Descrição Unidade Freqüência Vol. 
TEMPO 

Obs. 
Atividade Dia Semana Mês 

1 
Atendimento 
telefônico Telef. Diária 20 00:02:30    Estimado 

2 Fazer cadastro Ficha Diária 5 00:05:00    Estimado 

3 
Gerar Ordem de 
Serviço OS Diária 450 00:00:32    ER / ICV 

4 Conferir OS’s OS Diária 450 00:00:25    ER 

5 Arquivar cadastro Ficha Mensal 110 00:00:30    Estimado 

Os Gestores devem dar grande atenção à ferramenta para conseguir o máximo de 

abrangência possível, pois a partir dela se inicia a definição do futuro Quadro de Funcionários. 

Iremos apresentar mais detalhes no Plano Mestre de Recursos. 

4.3 Indicador Chave de Volumes 

As atividades consideradas determinantes para a produtividade são categorizadas como 

Indicadores Chaves de Volumes ou ICV. Para identificar os Indicadores de uma área é 

necessário uma Lista de Atividades completa, a partir da qual são analisadas quais tarefas 

possuem maior representatividade em termos de volumes produzidos e tempo despendido na 

execução. Estas são os Indicadores Chave de Volume do Setor. A eficiência dos ICV’s impacta 

diretamente a produtividade. As tarefas da Lista de Atividades não categorizadas como ICV são 

obrigatoriamente Outras Atividades, as quais também influenciam, em menor escala, a 

produtividade. Deve-se observar que o somatório dos tempos das Outras Atividades será 

utilizado como um valor fixo de horas produtivas no PCD. A partir do exemplo ilustrado na 

Tabela 2, podem-se identificar dois itens como Indicadores Chaves.  

Na Tabela 3, destacado em cinza, há duas atividades caracterizadas como Indicadores 

Chaves de Volumes, por terem as maiores representatividades de volumes do Setor de 

Atendimento. Cada ICV deve ter uma Folha de Observação, responsável por medir a capacidade 

produtiva ou Expectativa Razoável.  
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Tabela 3. Seleção de ICV's em uma Lista de Atividades (Rapidão Cometa, 2009). 

 
LISTA DE ATIVIDADES – ATENDIMENTO  

Nº. Descrição Unidade Freqüência Vol. 
TEMPO 

Obs. 
Atividade Dia Semana Mês 

1 Atendimento 
telefônico 

Telef. Diária 20 00:04:30    Estimado 

2 Fazer cadastro Ficha Diária 5 00:08:00    Estimado 

3 Gerar Ordem 
de Serviço 

OS Diária 450 00:00:32    ER / ICV 

4 Conferir OS’s OS Diária 450 00:00:25    ER / ICV 

5 
Arquivar 
cadastro 

Ficha Mensal 110 00:00:30    Estimado 

4.4 Folha de Observações 

A Planilha de ER's ou Folha de Observação é responsável por calcular o valor final de 

uma Expectativa Razoável para uma atividade categorizada como Indicador Chave de Volume. 

Conceitualmente uma ER é: 

"A Expectativa Razoável de quanto, em média, uma pessoa é capaz de produzir (ou 

realizar) de uma determinada atividade num período de uma hora." (Rapidão Cometa, 

2009) 

Em outras palavras, o objetivo da ER é determinar o volume médio que um funcionário é 

capaz de realizar de uma atividade ICV no período de uma hora. Através de cronometragem e 

trabalho estatístico, consegue-se definir o valor de uma Expectativa Razoável. As principais 

ferramentas para este trabalho é um cronometro e uma Planilha de Observações como 

apresentada na Tabela 4. 

Primeiramente, é necessário ir ao local onde a atividade é feita para analisar a sua 

execução. Este é o momento de definir o ponto inicial e final representando o intervalo para 

realização completa da atividade. Defini-se o ponto A como sendo o momento em que a 

atividade é iniciada (ex.: a empilhadeira descarrega do caminhão uma carga) e o ponto B, quando 

a atividade é finalizada (ex.: neste caso, tem-se a carga empilhada). 
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Munido de um cronômetro, começa a contagem do tempo que o funcionário leva para 

realizar a atividade do ponto A ao ponto B. Este deve ser o trajeto padrão da atividade, sem levar 

em consideração as falhas. Deve ser obtido um número considerável de observações7, uma vez 

que quanto mais tomadas de tempo forem realizadas mais precisa será a Expectativa Razoável 

final. O processo orienta para as seguintes observações: 

� Deve-se observar individualmente o maior número possível de pessoas; 

� Devem-se registrar apenas as atividades que transcorrerem normalmente, sem 

nenhuma interferência, parada, ou anomalia; 

� Atividades desenvolvidas em duplas ou em trios devem ter seus tempos 

multiplicados por dois ou por três, respectivamente; 

� Os respectivos volumes inerentes à atividade devem ser rigorosamente 

(precisamente) anotados; 

� Todas as demais observações plausíveis também devem ser anotadas. Ex.: nº. 

de caixas movimentadas por vez; nº. de caixas necessárias para se formar um 

pallet; peso da caixa; endereço em que ela foi armazenada; tipo de produto; 

etc. 

Seguindo as orientações acima, a ER desta atividade será então a capacidade de se efetuar 

aquele trabalho a 100%. A seguir, um modelo de Folha de Observações com algumas tomadas de 

tempo para exemplificar os passos necessários de se obter a Expectativa Razoável. 

A ER para “Gerar Ordem de Serviço no Sistema” na área de Atendimento é 61,04, ou 

seja, uma pessoa trabalhando no seu ritmo normal, a 100%, é capaz de gerar 61,04 Ordens de 

Serviço por hora. Considerando uma jornada de trabalho diária de 8,0 horas, então a capacidade, 

a 100% é de 488,35 Ordens de Serviço por dia. As tomadas de tempo Nos: 7, 10, 22, 2, 27, 18 e 

19 foram desconsideradas por ficarem fora da variação normal que, estatisticamente, 

compreende um campo de ± 50% em relação à média inicial das ER’s. É importante ressaltar que 

quando se trata de volumes variados, depura-se a própria ER e quando se tratar de volumes 

unitários depura-se o tempo. 

 

  

                                                
7 Cada observação é uma tomada de tempo da atividade cobrindo inicio e fim. 
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Tabela 4. Folha de Observações (Rapidão Cometa, 2009). 

 

4.5 Folha de Dados Padrão 

A Folha de Dados Padrão tem o propósito de unir as ER's em um único documento. Após 

a medição e cálculo das Expectativas Razoáveis para todos os ICV's, é criada a Folha Resumo de 

Observações8. Os ICVs devem estar divididos por cargos (exemplo: Conferente, Carregador, 

Ajudante, etc.). Durante a criação do documento, é interessante considerar a sequência em que as 

atividades são realizadas. Desta forma, podem-se agrupar as ER's. Uma restrição para este 

                                                
8 Outra nomenclatura para a Folha de Dados Padrão. 
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agrupamento é que o mesmo deve ser feito apenas quando se tratar de atividades desempenhadas 

por pessoas de mesmo cargo. A seguir um fluxo de atividades para exemplificar estes conceitos. 

 

Figura 12. Fluxo de atividades agrupadas por Cargo. 

Basicamente, a Figura 12 representa o descarregamento, conferência e armazenamento de 

cargas em um armazém. Primeiramente, o Ajudante realiza a descarga das mercadorias, em 

seguida há a conferência e entrada das cargas no sistema através do Conferente; por último, o 

operador de empilhadeira responsável por armazenar as mercadorias nas locações. Uma 

atividade pode ter uma ou mais formas de ser realizada a depender do tipo de produto trabalhado. 

Estas diferentes formas muitas vezes impactam diretamente no tempo de execução da tarefa. 

Para ilustrar, observa-se na Figura 12 a atividade “Descarregar Mercadorias” realizada pelo 

Ajudante. Neste caso, há dois tipos de cargas a serem trabalhadas: cargas estivadas (com uma 

representatividade de 75%) e cargas arrumadas em pallets (representando 25% do total de 

mercadorias trabalhadas). A divisão torna-se necessária uma vez que a descarga de mercadoria 

palletizada é mais rápida do que a de cargas estivadas, ou seja, possuem ER’s diferentes. Na 

atividade de Conferencia não há diferença no tempo de execução independente das 

características da mercadoria. Já a “Entrada de Mercadorias no Sistema” pode ser realizada de 

duas formas distintas: através de leitura do código de barras (representando 90% das cargas) e 

sob a digitação das informações da Nota Fiscal no Sistema, também conhecida como entrada 

manual, com representatividade de 10% do total de mercadorias. Ainda na Figura 12, a última 

atividade do fluxo: “Guardar Pallets nas Locações”. Neste exemplo fictício, os Pallets podem ser 

arrumados em cinco diferentes níveis e para cada um deles ocorre um tempo específico de 

armazenamento. O percentual de armazenamento em cada um dos cinco níveis é de 20%. 
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Tabela 5. ER para cada Atividade do Fluxo. 
Atividade  ER's  Unidade de Medida  

1 46 cx / hora 
2 300 cx / hora 
3 182 cx / hora 
4 328 cx / hora 
5 30 cx / hora 
6 2,7 pallet / hora 
7 2,08 pallet / hora 
8 1,39 pallet / hora 
9 1,15 pallet / hora 

10 0,98 pallet / hora 

 

Após entendimento de todo o fluxo e juntamente com as Expectativas Razoáveis (Tabela 

5) para cada atividade da Figura 12, é possível gerar a Folha de Dados Padrão do Setor fictício 

Armazém. A Tabela 6 apresenta a Folha de Dados Padrão com os ICV’s agrupados de acordo 

com os cargos. Os ICVs do cargo Ajudante foram ponderados para criar uma Atividade Macro 

com E.R. igual a 109,5 mercadorias descarregadas por hora de um homem. As atividades de 

Conferente tiveram os ICVs agrupados de duas formas. Primeiramente, foi realizada uma 

ponderação entre as atividades “Entrada de Dados Manual” e “Entrada de Dados Eletrônica” 

gerando uma E.R. ponderada com valor 59,8 entradas por hora / homem. Esta, por sua vez, foi 

composta com a tarefa de conferência (182), gerando uma ICV final de 45,01. Finalmente, as 

sub-atividades relacionadas com a arrumação de Pallets nas docas foram ponderadas gerando 

uma Expectativa Razoável de 1,66 pallets / hora / homem. 

Após finalizar a Folha Resumo de Observações para um Setor, tem-se ciência das 

capacidades da área e do quanto cada cargo é capaz de fazer sem levar em consideração a 

improdutividade relacionada à tarefa. A próxima atividade do processo é definir o futuro quadro 

de funcionário necessário para o Setor. Antes disso, é necessário definir a quantidade de trabalho 

a ser realizado, ou seja, qual a Previsão de Volumes a ser executado em cada mês, semanalmente 

e diariamente. 
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Tabela 6. Folha de Dados Padrão. 

 

4.6 Período Base e Previsão de Volumes 

O Período Base possui o registro de todos os volumes trabalhados em um Setor, nos 

últimos 12 meses. Ele serve como orientação à previsão dos futuros volumes e como 

comparativo do desempenho atual. O Período Base diz o que foi realizado no passado, já a 

Previsão de Volumes informa o trabalho deverá ser realizado no futuro. Nem sempre é possível 

recuperar informações com a área comercial das organizações, ou mesmo com os próprios 

clientes, sobre quais volumes deverão ser produzidos num futuro próximo. Nestes casos, o 

Período Base é utilizado para criação da Previsão de Volumes. 

Para utilizar o Período Base como Previsão de Volumes, é necessário projetar sobre a 

“base” o que se espera para o futuro, por exemplo: espera-se um crescimento de 10% sobre o 

mesmo período do ano anterior. Deve-se verificar o volume realizado no mesmo mês do ano 

anterior, fazer uma análise dos clientes e perfis daquele período e efetuar a previsão, calculando 

os volumes acrescidos do respectivo percentual. No caso de não haver crescimento nem retração, 

os volumes serão mantidos e se estabelece como Previsão de Volumes a quantidade trabalhada 

no mesmo período do ano anterior. Por fim, pode-se ter uma retração dos volumes em 10%. 

Nesta situação faz-se uma projeção negativa reduzindo em 10% os volumes anteriores. 

ATIVIDADE ESPECIFICAÇÃO ER %
ER 

PONDERADA

ER 

COMPOSTA
CARGO

Estivado 46,00 75%

Palletizado 300,00 25%

Conferência 182,00 182,00

Entrada de Dados 

Eletrônica 328,00 10%

Entrada de Dados 

Manual 30,00 90%

Nível 0 2,70 20%

Nível 1 2,08 20%

Nível 2 1,39 20%

Nível 3 1,15 20%

Nível 4 0,98 20%

Op. 

Empilhadeira
1,66

Folha de Dados Padrão

Descarregar 

Mercadorias

Conferência 

e entrada 

de dados

Guardar 

Pallets

109,5 Ajudante

59,8
45,01 Conferente
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4.7 Plano Mestre de Recursos 

Após total entendimento do Setor, conhecimento das tarefas realizadas pelos cargos 

(Lista de Atividades), definição da capacidade produtiva para executar as tarefas (ER e Folha de 

Dados Padrão), revisão dos volumes trabalhados no passado e previsão do que será necessário 

fazer no futuro (Período Base e Previsão de Volumes), é possível definir quantas e quais pessoas 

são necessárias para atender os clientes e as previsões da produção com eficiência e alto índice 

de produtividade. O Plano Mestre de Recursos é responsável por juntar todas as variáveis 

investigadas anteriormente, processar e gerar a sugestão para o quadro de funcionário necessário 

para execução do trabalho previsto. 

4.8 Plano e Controle Diário / Semanal 

Um bom sistema de PCP (Correa & Caon, 2007) é aquele que prevê controle e ações 

corretivas no menor espaço de tempo possível. Estamos nos referindo à fase de Programação da 

Produção e seu respectivo Acompanhamento e Controle. Não é necessário apenas o registro das 

informações, mas também o controle das mesmas, que deve ser diário. Um bom sistema de PCD 

para Acompanhamento e Controle da Produção deve fornecer as informações precisas num prazo 

que permita ações corretivas.  

Imaginemos um cenário onde próximo do final do mês o volume recebido até então foi de 

apenas 40% do previsto. Ter ciência desta informação apenas no final do mês não permite a 

execução de um plano de ação para melhoria da produtividade, pois neste momento muitos 

recursos foram gastos aguardando a chegada dos volumes. O PCD existe a fim de evitar as 

surpresas pela falta de informação ou o recebimento das mesmas com atraso. Através deste 

instrumento, é possível visualizar o real desempenho, em índice de produtividade, para todas as 

áreas da organização. Ele permite visualizar o quão produtiva está uma determinada área. O 

Plano e Controle Diário / Semanal deve ser trabalhado e analisado diariamente.  

4.9 Controle de Problema e Ação Tomada 

O Controle de Problema e Ação Tomada está associado ao Plano e Controle Diário e 

serve para registrar os problemas ocorridos durante o dia sempre que o resultado for aquém do 

planejado. Se bem utilizado, torna-se uma importante ferramenta de comunicação e um grande 
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facilitador para implementação de soluções definitivas para falhas que insistem em se repetir no 

setor.  

Para cada problema identificado, deve-se registrar uma ação a ser tomada, informando o 

prazo de resolução, quem ficará responsável pela ação e a quantidade de horas improdutivas no 

Setor resultante do ocorrido. Este documento também poderá servir para se evitar cobranças 

desnecessárias por parte dos superiores, uma vez que eles são informados de tudo o que de mais 

relevante aconteceu na área e, principalmente, quais as providências foram tomadas a fim de 

solucionar os problemas ou para minimizar seus efeitos. 

4.10 Reuniões Diárias e Semanais de Revisão 

As reuniões diárias e semanais cooperam na gestão e acompanhamento do planejamento-

mestre criado para as áreas. Devem-se discutir os problemas ocorridos, compreendendo os 

motivos pelos quais não se atingiu as metas e, quando necessário, discutir a elaboração de um 

novo planejamento. As reuniões diárias devem ocorrer ao final de cada expediente ou no início 

do expediente seguinte. O responsável da área deve reunir a equipe para informá-la sobre o 

desempenho obtido. Este é o momento de elogiar os que estão correspondendo às expectativas e 

alertar os profissionais abaixo do desempenho esperado. Na maioria das vezes, a equipe 

operacional possui sugestões de melhorias interessantes para a área e este é o momento de colhê-

las. 

O Gerente tem a obrigação de se inteirar, através dos PCD’s, de tudo que acontece nos 

setores e deve, a partir deles, prover os recursos necessários para o bom andamento das 

atividades. Semanalmente, o Gerente deverá prestar contas à Diretoria sobre o desempenho 

produtivo de cada um dos seus setores durante o período. 

É importante destacar que nem sempre alta produtividade significa alta rentabilidade, 

pois na maioria dos casos denota melhor utilização dos recursos e eliminação dos desperdícios, 

colaborando assim para a sobrevivência da organização. 
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Capítulo 5 

5. Automação do processo de 

Gestão e Produtividade 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar como foi realizada a concepção e construção do 

sistema computacional para suporte ao processo de produtividade do Operador Logístico. 

Também serão mostradas as metodologias aplicadas para concepção e construção do ambiente.  
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5.1 Concepção do Ambiente Computacional 

Esta seção apresentará a especificação do sistema computacional desenvolvido. Ela teve 

como base o processo de desenvolvimento de fábrica de software da Stefanini (Stefanini, 2009), 

baseado no RUP (Kruchten, 2000), CMMi (Chrissis, Konrad, & Shrum, 2003) e MPS.BR 

(SOFTEX). 

Durante a especificação de um software, é importante que os usuários chaves participem 

ativamente. Da mesma forma, foi necessário o envolvimento das pessoas cruciais no processo de 

Gestão da Produtividade durante toda a especificação do sistema, ver Tabela 7. 

Tabela 7. Usuários chaves do processo de Gestão e Produtividade 

Papel Responsabilidade 
Equipe de Planejamento (GEPROD) Transmitir ao analista informações sobre o 

processo de gestão e produtividade definido. 
Validar a documentação elaborada no que se 
refere às regras de negócio do sistema. 
 

Janaína Barradas (Gerente de Projeto) 

Transmitir ao analista informações sobre o 
processo de gestão e produtividade definido. 
Validar a documentação elaborada no que se 
refere às regras de negócio do sistema. 

Antonio Roxo (Supervisor) 
Transmitir ao analista informações sobre o 
processo de gestão e produtividade definido. 

Fabio Rodrigues (Líder Operacional) 
Transmitir ao analista informações sobre o 
processo de gestão e produtividade definido. 

Mozart Gomes (Supervisor) 
Transmitir ao analista informações sobre o 
processo de gestão e produtividade definido. 

Diogo Moura (Equipe GEPROD) 
Transmitir ao analista informações sobre o 
processo de gestão e produtividade definido. 

Cibele (Equipe GEPROD) 
Transmitir ao analista informações sobre o 
processo de gestão e produtividade definido. 

Guilherme (Equipe GEPROD) 
Transmitir ao analista informações sobre o 
processo de gestão e produtividade definido. 

Silvio (Equipe GEPROD) 
Transmitir ao analista informações sobre o 
processo de gestão e produtividade definido. 

5.1.1 Documento de Visão 

Durante as primeiras três semanas de análise, foi criado o Documento de Visão do 

projeto. Este documento tem como objetivo descrever uma visão inicial para o projeto 

desenvolvido: “e-GEPROD”. O primeiro escopo foi definido através da descrição macro dos 

requisitos esperados como resultado do trabalho de análise. O escopo também serviu como base 

para o desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do projeto.  
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A consultoria GEST, contratada pelo Rapidão Cometa, juntamente com a área de 

Planejamento da empresa, definiu um processo de gestão e produtividade para cada um dos 

setores da organização.  

Este trabalho irá especificar uma aplicação para automatizar o processo de gestão de 

produtividade definido para o Rapidão Cometa. O sistema deverá, entre outras coisas: 

� Minimizar o tempo gasto na alimentação de dados ao processo; 

� Permitir acesso às informações em tempo real; 

� Gerar relatórios a partir de uma base consistente de dados. 

Os principais problemas identificados durante o entendimento e acompanhamento do 

processo estão listados na Tabela 8: 

Tabela 8. Principais problemas identificados. 
N Problema Impacto Solução 

1 Dados inseridos 

manualmente em 

planilhas de dados.  

Grande re-trabalho para consolidação das 

informações por parte da equipe de 

Planejamento. 

Disponibilizar, através de um sistema 

WEB, todo o processo para que não 

haja re-trabalho. 

2 Não há base de dados 

histórica completa e 

consolidada. 

Consolidação manual de 

parte das informações. 

Um grande trabalho, que fica susceptível a 

erros humanos. Esforço adicional 

freqüente para criação de relatórios. 

Automatizar o processo através de 

um sistema de informação de forma 

que o mesmo origine uma base de 

dados histórica com todas as 

transações realizadas durante o 

processo, facilitando assim a geração 

de qualquer relatório. 

3 Falta de integração entre 

os sistemas de 

informação existentes. 

Necessidade de coordenadores e 

supervisores de áreas consultarem os 

sistemas e repassarem as informações 

manualmente para as planilhas do 

processo. Geração de um trabalho 

adicional para os funcionários, em que 

informações podem ser alteradas. 

Integrar os sistemas de informação 

existentes para recuperar o máximo 

de informações. 

4 Processos de aprovação 

manual. 

O processo de Avaliação de uma Entidade 

é demorado e não fornece meios de 

consulta por Status. A Entidade que deseja 

saber sobre o andamento de seu processo 

não tem a informação On-line. 

Disponibilizar o processo de 

aprovação da Entidade de forma on-

line. Dessa forma o encaminhamento 

do processo de aprovação torna-se 

automático e o status pode ser 

consultado através do sistema. 

5 Problemas e soluções 

informados 

manualmente e 

controlados via planilhas. 

O prazo para as soluções 

também são controlados 

via planilha. 

Impossibilidade de visualizar os status dos 

problemas ou sinalizar para equipe 

gerencial quando o prazo vence. 

Gerenciar os problemas, soluções e 

prazos através do sistema proposto, 

possibilitando a visualização do 

status bem como alertando as 

pessoas responsáveis em caso de 

algum prazo vencido. 
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A partir dos problemas identificados, visualização dos impactos e desenvolvimento das 

soluções, foi definido o escopo inicial da solução. A Tabela 9 apresentada as principais 

necessidades da aplicação a serem desenvolvidas juntamente com as respectivas categorias. A 

categoria de cada necessidade pode assumir um dos seguintes valores: 

Essencial: caso não seja atendida, impede que a aplicação entre em funcionamento. 

Necessidades essenciais geram casos de uso imprescindíveis, que têm de ser implementados 

impreterivelmente. 

Importante:  caso não seja atendida, a aplicação pode até entrar em funcionamento, mas 

de forma não-satisfatória. Necessidades importantes geram casos de uso que deveriam ser 

implementados, mas, se não forem, não impedirão a implantação e utilização da aplicação. 

Desejável: por fim, é aquela cuja ausência de implementação não compromete a 

operacionalização da aplicação. Necessidades desejáveis geram casos de uso que podem ser 

deixados para versões posteriores da solução, caso não haja tempo hábil para implementá-los na 

versão que está sendo especificada. 

Tabela 9. Principais necessidades da aplicação. 
Código Necessidades Categoria 

01 
Área disponível para gerenciar o cadastro de filiais e dos 
respectivos setores. 

Essencial 

02 

Área disponível para manter uma lista com os cargos os 
quais podem estar presentes nos vários setores da empresa 
(funcionalidade pode ser integrada a algum sistema 
existente na empresa). 

Essencial 

03 

Deverá manter uma lista de atividades para cada setor da 
filial. Cada atividade da lista terá os seguintes elementos: 

� Descrição; 

� Unidade de medida (ex.: Veículos, Volume, 
Gaiolas); 

� Freqüência, podendo ser: diário, semanal  ou 
mensal; 

� Quantidade estimada da unidade de medida 
especificada na freqüência estabelecida; 

� Tempo estimado total (em minutos) para realizar 
uma unidade de medida; 

� Informar qual cargo é responsável por realizar a 
atividade informada. 

Dentre as atividades especificadas, deverão ser escolhidas 
quais são as determinantes para medir a produtividade do 
setor (I.C.V ou Indicador Chaves de Volume). 

Essencial 
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04 

Para cada atividade selecionada como I.C.V. o sistema deve 
permitir o recolhimento de observações para criação das 
Expectativas Razoáveis (E.R.) de cada atividade crítica. A 
E.R poderá ser alterada caso ocorra alguma mudança no 
processo envolvido com a atividade. 
 
Nota: ER é a Expectativa Razoável de quanto, em média, 
uma pessoa é capaz de produzir (ou realizar) de uma 
determinada atividade num período de uma hora (a 100% 
produtivo). 
 
Observação: as atividades que não são chaves devem ter o 
tempo gasto estimado. Serão caracterizadas como diversas. 

Essencial 

05 

O sistema deve gerar uma Folha de Dados Padrão, por 
setor. A Folha de Dados Padrão define a capacidade de cada 
setor, ou seja, apresenta a E.R. final para cada atividade 
chave, consolidada da área. 

Na montagem, deve se considerar a seqüência de atividades, 
de tal maneira a se poderem agrupar as ER’s. O 
agrupamento só poderá ser feito quando se tratar de 
atividades desenvolvidas pelas mesmas pessoas (pessoas de 
mesmo cargo). 

Para as E.R.’s agrupadas deve ser gerada uma E.R 
ponderada. Neste caso, o usuário deverá informar em 
percentual (%) o volume / quantidade em que esta sub-
atividade ocorre. 

Essencial 

06 

Período Base contém o registro de todos os volumes 
realizados por um determinado setor, ou uma determinada 
área, no último intervalo de 12 meses. 

Em um primeiro momento, será definido pelo usuário. Na 
medida em que o sistema for utilizado serão gerados 
históricos de produtividades realizadas no passado, 
permitindo assim o sistema consolidar as informações para 
atualizar o Período Base. 

A freqüência para a atualização não deve ultrapassar seis 
meses, pois o mesmo serve como base para a elaboração da 
Previsão de Volume. O Período Base será atualizado mês a 
mês. O sistema consolidará o Período Base na freqüência 
estabelecida, implicando em novas Previsões de Volumes. 

O Período Base consolidado pelo sistema não poderá ser 
modificado, ele é baseado no histórico dos PCD’s. 

Essencial 

07 

O sistema deve gerenciar para cada área a Previsão de 
Volumes / Quantidade de crescimento previsto mês a mês. 
A Previsão de Volumes é formada pelo período base mais 
uma porcentagem de crescimento definida no plano 
estratégico da empresa. Apenas o percentual de crescimento 
para cada setor poderá ser modificado. Esta alteração 
deverá ser feita através da equipe de planejamento. 

Essencial 
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08 Definição do Plano Mestre para cada setor da empresa. Essencial 

09 
Elaborar e manter o Plano e Controle Diário (PCD) para 
cada setor da empresa, juntamente com o controle de 
problemas e ações tomadas. 

Essencial 

10 
Criar e manter o Relatório Operacional com a 
consolidação das informações a cada mês. 

Importante 

11 
Criar e manter Avaliação de Desempenho de cada setor da 
empresa. 

Importante 

12 
Gerar apresentação para Reunião Semanal de Revisão e 
Avaliação com a consolidação dos PCD’s de cada área. 

Desejável 

13 

Criar interface gráfica gerencial com o resultado do nível de 
produtividade para as seguintes visões: 

� Visão geral do nível de produtividade da 
Rapidão Cometa; 

� Visão do nível de produtividade para cada filial; 
� Visão do nível de produtividade das diversas 

áreas de uma filial; 
� Visão com nível de produtividade para as várias 

atividades de cada setor. 

Importante 

14 
Integrar sistemas existentes da Rapidão Cometa para 
recuperar informações de volume / quantidade e horas 
trabalhadas dos PCD’s (Plano e Controle Diário). 

Importante 

15 
Integrar sistemas existentes para recuperar indicadores de 
cada área (ex.: PPE – Prazo Previsto de Entrega), 
integrando os mesmos aos PCD’s de cada setor. 

Desejável 

 

Após definição das principais necessidades da aplicação a serem desenvolvidas definimos 

um cronograma inicial para Especificação do Projeto. A Tabela 10 do cronograma inicial refere-

se às semanas de 1 a 6, compreendidas entre os dias: 

• Inicio da Semana 1  � 25 de março de 2008; 
• Fim da Semana 8  � 16 de maio de 2008. 

 
Tabela 10. Cronograma inicial do Projeto e-GEPROD. 

Fase 
  

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Semana 
7 

Semana 
8 

Estudo do 
processo 
GEPROD 

X X       

Visão / Escopo  X X X     

Analise de 
Requisitos 

  X X X X X X 

Versão Inicial 
do Documento 
de Requisitos 

      X X 
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5.1.2 Visão Geral do Produto 

O objetivo do sistema é automatizar o processo de gestão e Produtividade da Rapidão 

Cometa. O processo envolve, para cada Setor, duas principais entidades: o Plano Mestre de 

Recursos e o Plano e Controle Diário / Semanal. Na seção “Entendimento do Sistema” 

apresentamos uma visão geral destas entidades.  

A aplicação deverá criar e atualizar o Plano Mestre de Recursos de cada Setor. Para isto 

deve definir a Folha de Dados Padrão e a Previsão de Volumes. O Plano e Controle Diário / 

Semanal é desenvolvido a partir do Plano Mestre.  

A seguir apresentaremos os fluxos de negócio para elaboração das principais entidades. 

 
Figura 13. Fluxo de negócio da Folha de Dados Padrão. 

 

A Figura 13 apresenta o fluxo de negócio para criação da Folha de Dados Padrão. A 

partir da Seqüência Operacional, onde é definida a lista de atividades, a Equipe GEPROD insere 

as atividades do Setor no sistema e seleciona quais serão Indicadores Chaves de Volumes 

(ICV’s). Para cada ICV, o usuário deve informar o valor final para a Expectativa Razoável.  

 
 

analysis Criação da Folha de Dados Padrão

Descrição do fluxo de negócio para criação da 
Folha de Dados Padrão.

Observador de 
E.R.'s :Equipe 

GEPROD

(from Fluxos de Negócio)

Possui infos p
ERs?

Informar 
E.R.'s

(from Fluxos de Negócio)

«information»
Percentagens para 

ponderação das E.R.'s

(from Fluxos de Negócio)

Informar Folha de 
Observações

(from Fluxos de Negócio)

Realizar Observações 
de Eventos

(from Fluxos de Negócio)

«information»
Sequencia 
Operacional

(from Fluxos de Negócio)

Processamento da Folha de Dados
Padrão

(from Fluxos de Negócio)

Criação de E.R.'s

(from Fluxos de Negócio)

«goal»
Criar Folha de dados 

padrão

(from Fluxos de Negócio)

Lista de Ativ idades

(from Fluxos de Negócio)

Ativ idade

(from Fluxos de Negócio)

Folha de Dados 
Padrão

1..* 0..*

«output»

«use»

«goal»

«supply»«supply»
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Figura 14. Fluxo de Negócio para a Previsão de Volume. 

 

Na Figura 14, apresentamos o fluxo de negócio para a criação da Previsão de Volume. 

Um Período Base inicial, abalizado em dados históricos do Setor, deverá ser fornecido ao 

sistema. Com fundamento no Período Base, a equipe do GEPROD informa a meta de 

crescimento estabelecida para o Setor. A partir destas informações, o sistema deve inferir a 

Previsão de Volume a ser utilizada no Plano Mestre de Recursos. 

 

 
Figura 15. Fluxo de Negócio para criação do PCD. 

 

analysis Criação da Prev isão de Volumes

Descrição do fluxo de negócio para criação da 
Previsão de Volumes.

Informar meta de 
crescimento

(from Fluxos de Negócio)
Replicador :Equipe 
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(from Fluxos de Negócio)

Criar Prev isão de
Volumes

(from Fluxos de Negócio)

«information»
Período Base

(from Fluxos de Negócio)
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Dados Históricos

(from Fluxos de Negócio)

Prev isão de 
Volumes

«supply»

«use»

«output»

analysis Fluxo para criação do PCD

Elaboração e processamento do Plano
Mestre

(from Fluxos de Negócio)

Usuário

(from Fluxos de Negócio)

Equipe GEPROD

(from Stakeholders)

Gerente Geral de Filial

(from Stakeholders)

Superv isor de área

(from Stakeholders)

Definir Meta de 
Produtividade

(from Fluxos de Negócio)

Replanejamento

(from Fluxos de Negócio) Plano e Controle 
Diário

(from Fluxos de Negócio)
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Criar PCD

(from Fluxos de Negócio)

Descrição do fluxo de negócio para criação 
do Plano e Controle Diário

Folha de Dados 
Padrão

(from Criação da Folha de Dados Padrão)

Prev isão de 
Volumes

(from Criação da Previsão de Volumes)
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As saídas dos fluxos descritos na Figura 13 e na Figura 14 são utilizadas como entradas 

na elaboração e processamento de Plano Mestre e, conseqüentemente, na criação do Plano e 

Controle Diário, como podemos ver na Figura 15. Além destes recursos, a elaboração e 

processamento do Plano Mestre de Recursos utiliza a meta de produtividade, definida pelo 

Gerente Geral da filial, e os ajustes deliberados no replanejamento indicado na Figura 15. 

Depois de elaborado, o Plano e Controle Diário / Semanal deverá ser alimentado 

diariamente com informações dos sistemas de TI da empresa e através da inserção de dados 

realizada pelo Coordenador / Supervisor do Setor.  A Figura 16 apresenta este fluxo de negócio. 

 
Figura 16. Fluxo de Negócio para preenchimento do PCD. 

As funcionalidades descritas acima se aplicam para todo Setor envolvido no processo de 

Gestão e Produtividade da empresa. 

5.1.3 Atores 

Essa seção apresenta todos os atores da aplicação. Cada um deles executa um papel 

particular de usuário da aplicação. Porém, além de representar pessoas, os atores também podem 

ser outras aplicações que, através de interfaces de sistemas bem definidas, trocam informações 

com a aplicação a ser desenvolvida. A Figura 17 mostra o diagrama com os Atores da aplicação. 

 

analysis Execução

Sistemas de TI

Execução diária do PCD
Horas e 

Volumes 
Trabalhados

Superv isor de área

(from Stakeholders)

PCD's preenchidos

«goal»
Preencher PCD

«supply»

«flow»
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Figura 17. Diagrama com os atores do sistema. 

A lista abaixo descreve brevemente cada um dos usuários do sistema. 

� ADM : Administrador do sistema responsável por configurações críticas do sistema; 

� Equipe GEPROD: perpetuador responsável por implantar os Setores no sistema. 

Também deverão controlar e auditar as informações inseridas por terceiros e criar as 

reuniões e avaliações semanais; 

� Supervisor GEPROD: líder do grupo de perpetuadores ou coordenador do projeto na 

filial. Poderá realizar as mesmas atividades da Equipe do GEPROD como também 

realizar operações críticas no sistema; 

� Coordenador: Encarregado do Setor responsável por informar diariamente as 

informações de horas e ou volumes necessários para preenchimento do PCD; 

� Gerente Geral: representa o gerente geral de uma filial da empresa; 

� Gerente Operacional: representa o Gerente Operacional de uma filial (não será 

obrigatório); 

� Presidente e Diretores: utilizarão o sistema para visualizar relatórios das diversas 

Filiais. 
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5.1.4 Especificação dos requisitos 

Os Requisitos Funcionais do sistema foram agrupados em módulos. Os seguintes 

módulos foram definidos: Geral, Coleta e Levantamento de Dados, Planejamento, Execução, 

Relatórios e Avaliação. 

Para melhor apresentação dos requisitos, foram utilizados diagramas de requisitos, do 

UML (Fowler, 2004), criados a partir da ferramenta EA (Sparx Systems).  

Os requisitos descrevem os itens que o sistema proposto deve suportar. Entre estes itens, 

podemos citar: 

� Ferramentas; 

� Comportamentos; 

� Regras de negócio; 

� Funcionalidades. 

GRUPO DE REQUISITOS – GERAL 

Este grupo descreve os requisitos mais gerais da aplicação. O diagrama da Figura 18 

apresenta todos os requisitos deste grupo. As principais entidades deles são: Filiais, Setores e 

Usuários. 

Além dos requisitos para manter o cadastro de Filiais, Setores e Usuários, o diagrama 

acima apresenta os requisitos para manter o cadastro de Cargos, Turnos, Perfis e 

Funcionalidades. Estes dois últimos servirão para definir as permissões dos usuários às 

funcionalidades do sistema. 

O requisito RF077 – Manter Entidade Originadora de Problema, apesar de ter sido 

especificado neste primeiro grupo de requisitos, será utilizado apenas durante o registro de 

problemas no CPAT (Controle de Problemas e Ações Tomadas). 

Apesar da baixa complexidade, os requisitos Gerais são essenciais para a estrutura da 

aplicação e seu funcionamento como todo. 
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Figura 18. Diagrama com requisitos do grupo Geral. 

 

Geralmente, uma Filial contém ao menos duas grandes áreas (no caso de um operador 

logístico temos Transporte e Logística). A grande área por sua vez pode conter diversas áreas 

menores e, ao final, os Setores responsáveis pelas atividades do dia-a-dia. No sistema, 

chamaremos as áreas maiores de Área Macro e as áreas menores de Área. No diagrama da Figura 

19, podemos visualizar as diferenças entre Área Macro (na cor cinza), Área (verde) e Setores 

(marrom claro). 

custom [GRF01] Geral
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Inicial de acordo 
com Perfil

Este pacote especifica os requisitos mais 
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excluída
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Selecionar 
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Cadastrar novo 
setor
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Perfil

[RF009] Manter 
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[RF075] 
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Figura 19. Diferenças entre Filial, Área Macro, Área e Setores. 
 

Observamos na Figura 19 que um Setor pode estar associado a uma Área ou diretamente 

a Área Macro de uma Filial (exemplo: Oi Internet). 

COLETA E LEVANTAMENTO DE DADOS 

 O segundo grupo de requisitos especifica as primeiras entidades encontradas no processo 

que estudamos na seção “Entendimento do Sistema”. A seguir, descreveremos os requisitos 

relativos à Lista de Atividades de cada Setor, identificação dos Indicadores Chaves de Volumes, 

Expectativas Razoáveis e Período Base. 

 Por conta da complexidade, dividimos estes requisitos em três subgrupos: 

� [GRF02.01] Atividades; 

� [GRF02.02] Observar E.R.’s; 

� [GRF02.03] Período Base. 

Nota: devemos ler GRF como Grupo de Requisitos Funcionais. 

A Figura 20 apresenta o subgrupo 02.01 referente à Lista de Atividades que o sistema 

deve gerenciar para cada Setor da empresa. Estes requisitos descrevem os comportamentos 

básicos para manutenção da lista de atividades de cada Setor, como por exemplo, adicionar, 

alterar e remover uma atividade. Também é apresentado o requisito RF018 – Manter Unidade de 

Medida que é utilizado pelo requisito RF019 – Manter Atividades. 
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Figura 20. Diagrama com requisitos do grupo [GRF02.01] Atividades. 

Para os principais cadastros básicos, pode-se observar a presença de dois requisitos: 

RF005 – Desabilitar entidade e RF006 – Reabilitar entidade excluída. Estes requisitos foram 

criados para que objetos utilizados durante a execução que não tenham mais necessidades de uso 

(foram “desabilitados”) possam ser consultados em históricos e relatórios futuros. Basicamente, 

o requisito Desabilitar Entidade descreve que, ao invés de remover as informações da aplicação o 

sistema, deve desabilitar a entidade, ou seja, o objeto não estará mais disponível aos usuários. 

Neste estado, a entidade poderá voltar a existir no sistema no caso de uma reabilitação. 

De maneira semelhante, o requisito RF006 – Reabilitar entidade descreve que o sistema 

deve permitir a reabilitação de uma entidade desabilitada. Com a restrição de que apenas um 

Supervisor GEPROD poderá reabilitar uma entidade. 

A aplicação também deve ser capaz de permitir ao usuário exportar a Lista de Atividades 

para o formato de Planilha. 

No diagrama de requisitos da Figura 21, podemos visualizar a especificação do Grupo de 

Requisitos Funcionais GRF02.02 – Observar E.R.’s. 
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Neste subgrupo, descreveremos os requisitos envolvidos com a entidade: Expectativa 

Razoável. Como vimos no capítulo 3, a E.R. é a Expectativa Razoável de quanto, em média, uma 

pessoa é capaz de produzir (ou realizar) de uma determinada atividade num período de uma hora. 

 

Figura 21. Diagrama de requisitos do grupo [GRF02.02] Observar E.R.’s. 

O sistema deve permitir ao usuário inserir o valor final de uma E.R., ou seja, a 

Expectativa Razoável não terá o histórico de como foi gerada. A equipe GEPROD deve informar 

ao sistema quantas pessoas estavam executando ao mesmo tempo a atividade, para cada E.R. 

confirmar o cargo e o número de pessoas envolvidas simultaneamente na tomada de tempo.  

O usuário deve escolher se deseja dividir a E.R. pelo número de pessoas envolvidas ou se 

deseja apresentar as horas produtivas no Plano Mestre e PCD subdividida em cargos. Neste 

segundo caso, a E.R. não irá representar a quantidade de trabalho realizada em uma hora por 

pessoa, mas pelo número de pessoas envolvidas durante a tomada de tempo. 

No primeiro caso, tanto o Plano Mestre como o PCD irá gerar horas produtivas 

independente do cargo e a E.R. corresponderá à quantidade de trabalho realizado em uma hora 

por uma pessoa. 

O usuário deve informar uma descrição para a E.R. (ex. Quantidade de entregas 

realizadas por hora, com um homem trabalhando). 

Depois de criada, a Expectativa Razoável pode ser alterada por um usuário especial 

(equipe do GEPROD). O usuário deve cadastrar o motivo da alteração. 

custom [GRF02.02] Observ ar E.R.'s

[RF032] Alterar 
valor da E.R.

[RF029] Criar 
E.R.

[RF031] Inserir 
E.R.

[RF028] Manter 
E.R.'s

[RF033] Criar 
Folha de Dados 
Padrão

[RF034] Agrupar 
E.R.'s

[RF035] Gerenciar 
aprovação de E.R.
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Quando todas as atividades (ICV's) de um Setor tiverem suas E.R.'s calculadas, o sistema 

deve permitir a geração da Folha de Dados Padrão, que é basicamente uma listagem dos ICV's 

com as respectivas E.R.'s. 

Esta folha deve estar dividida por cargos. Por exemplo: Conferente, Carregador, 

Ajudante, Arrumador, Operador de Empilhadeira, etc. 

Na montagem desta folha, também se deve considerar a seqüência das atividades, de tal 

maneira que se possa agrupar as ER's. Evidentemente, este agrupamento (ponderação) só poderá 

ser feito quando se tratar de atividades desenvolvidas pelas mesmas pessoas (pessoas de mesmo 

cargo). 

Uma vez completada a Folha Resumo de Observações (Folha de Dados Padrão), a equipe 

estará ciente da capacidade do Setor.  Teremos a informação de quanto cada pessoa é capaz de 

fazer (sempre a 100%). 

Depois de definida ou atualizada, a lista de ICV's com as respectivas E.R.'s deve ser 

enviada para aprovação do Gerente Geral da Filial e para o Coordenador do Setor. O Plano 

Mestre será criado apenas após a aprovação das Expectativas Razoáveis. Este processo de 

aprovação está descrito no requisito RF035 – “Gerenciar Aprovação da E.R.”. 

O Grupo de requisitos funcionais do 02.03, apresentado na Figura 22, descreve a forma 

com que o Período Base deve ser mantido. O usuário é o responsável por informar um Período 

Base para o Setor. Este deve ser baseado em relatórios dos sistemas existentes e no histórico da 

empresa. O sistema deverá disponibilizar uma interface para o usuário informar o Período Base 

inicial. Também deve permitir atualizar o Período Base. O Período Base inicial constitui a base 

histórica de um ano do Setor. 

O Período Base deve ser dividido nas seguintes seções: 

� Informações de horas trabalhadas no setor; 

� Informações de quantidade / volumes trabalhados no setor; 

� O total de horas gastas com outras atividades, que deve ser recuperado da lista 

de atividades definidas no setor. 
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Figura 22. Diagrama de requisitos do subgrupo [GRF02.03]. 

Com as informações de horas e volumes trabalhados disponíveis no histórico, e estando 

as E.R.'s já definidas, a aplicação será capaz de gerar a produtividade de cada mês do Período 

Base. Para isto, a ferramenta deve seguir os seguintes passos: 

1. Recuperar as E.R. das atividades marcadas como ICV para calcular a 

quantidade de horas produtivas de cada mês do período base; 

2. Recuperar e consolidar as horas das Outras Atividades para informar como 

horas produtivas; 

3. O sistema deve gerar uma linha no conjunto de horas produtivas do 

Período Base para cada cargo de Posto Fixo. Todas as horas trabalhadas 

por um cargo fixo deverão entrar como horas produtivas; 

4. Gerar o total de horas trabalhadas, o total de horas produtivas e informar a 

produtividade realizada em cada mês. O resultado será as horas produtivas 

dividido pelas horas trabalhadas.  

custom [GRF02.03] Período Base

[RF044] Atualizar 
Período Base

[RF043] 
Consolidar 
Período Base

[RF037] Criar 
Período Base 
Inicial

[RF036] Manter 
Período Base do 
setor

[RF042] Informar 
Histórico de 
Horas 
trabalhadas

[RF039] Informar 
histórico de 
volumes 
trabalhados

[RF040] Gerar 
Produtividade 
Período Base

[RF033] Criar 
Folha de Dados 
Padrão

(from [GRF02.02] Observar E.R.'s)

[RF038] Montar 
Estrutura do 
Período Base

[RF041] Montar 
Estrutura de 
horas do Período

[RF016] Manter 
cargos

(from [GRF01] Geral)

[RF019] Manter 
Atividades

(from [GRF02.01] Atividades)

[RF082] Exportar 
dados para 
planilha Excel

(from [GRF05] Relatório e Avaliação)

«use»
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PLANEJAMENTO 

 

Figura 23. Diagrama de requisitos do Planejamento. 

Os requisitos do diagrama da Figura 23 especificam as funcionalidades da etapa de 

Planejamento no Processo de Gestão da Produtividade e estão relacionados com os seguintes 

elementos: 

� Folha de Dados Padrão: reúne os Indicadores Chaves de Volume e suas respectivas 

E.R.’s; 

� Previsão de Volumes: definirá a quantidade de volume a ser trabalhado para meses 

futuros; 

� Plano Mestre de Recursos: definirá quantas e quais pessoas serão necessárias para 

atender a demanda de trabalho de cada setor. Baseia-se na Folha de Dados Padrão e 

na Previsão de Volumes. 

custom [GRF03] Planejamento

Nesta seção descreveremos os requisitos relacionados 
com os seguintes elementos:
- Folha de dados Padrão.
- Previsão de Volumes
- Plano Mestre de Recursos.

[RF033] Criar 
Folha de Dados 
Padrão

(from [GRF02.02] Observar E.R.'s)

[RF047] Inferir 
Previsão de 
Volume

[RF045] Definir 
Previsão de 
Volume

[RF049] Gerar 
Plano Mestre de 
Recursos

[RF036] Manter 
Período Base do 
setor

(from [GRF02.03] Período Base)

[RF050] Atual izar 
Plano Mestre de 
Recursos

[RF046] Atualizar 
Previsão de 
Volume

[RF051] 
Indicador de 
Tendências

[RF048] Manter 
Plano Mestre de 
Recursos

[RF075] 
Apresentar horas 
produtivas

(from [GRF01] Geral)

[RF081] Gerenciar 
Indicadores Informativos

[RF078] Manter 
Previsão de 
Volumes

[RF079] Gerenciar 
Aprovação da 
Previsão de Volumes

[RF080] Sinal izar 
Limite de Horas para 
Outras Atividades

[RF082] Exportar 
dados para 
plani lha Excel

(from [GRF05] Relatório e Avaliação)

«use»

«use»

«use»

«use»
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A aplicação deverá manter uma previsão de volumes para cada Setor, que poderá ser 

atualizada pelo usuário.. A Previsão de Volumes só poderá ser criada após aprovação do Período 

Base. Depois de definida ou atualizada, a Previsão de Volumes do Setor deve ser enviada para 

aprovação do Gerente Geral da Filial e para o Coordenador do Setor. 

O Plano Mestre será criado apenas após a aprovação da Previsão de Volumes. Da mesma 

forma, o sistema só deverá apresentar uma atualização da Previsão de Volume para o Plano 

Mestre após aprovação da entidade. 

Os requisitos RF048 - Manter Plano mestre de Recursos, RF049 - Gerar Plano Mestre de 

Recursos e RF050 - Atualizar Plano Mestre de Recursos, da Figura 23, especificam o Plano 

Mestre de Recursos. Basicamente, o usuário poderá criar e atualizar o Planejamento Mestre em 

cada Setor da organização. A partir da Previsão de Volumes e das Expectativas Razoáveis, o 

sistema deve gerar o Plano Mestre de Recursos do Setor. 

O Plano Mestre será dividido nos seguintes blocos: 

O primeiro bloco 

Será um resumo do Período Base. Neste momento o usuário decidirá o que será utilizado 

como base para a Previsão de Volume de cada mês. Ele poderá escolher entre: 

� A média dos meses do Período Base; 

� O respectivo mês no Período Base. 

O usuário também deverá escolher quantos meses serão apresentados no Plano Mestre 

(por padrão, serão apresentados três meses). 

O segundo bloco 

Deve apresentar a Previsão de Volumes para cada <tipo de volume>. 

O terceiro bloco 

Calcula as horas produtivas de cada <tipo de volume> baseado na Previsão de Volume e 

na Expectativa Razoável. 

O quarto bloco 

Calcula o somatório das horas produtivas de todos os tipos de volumes apresentados no 

bloco três. 

Quinto bloco 

O sistema irá definir para cada mês a porcentagem de férias e de faltas. 
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O valor de horas gastas em Outras Atividades deve ser recuperado da Lista de Atividades 

do Setor. A última informação do quinto bloco é porcentagem de improdutividade. Como 

padrão, o sistema utilizará 15%, mas deve permitir ao usuário alterar o percentual. 

A aplicação realizará um somatório envolvendo as horas produtivas e improdutivas, 

resultando na quantidade de horas necessárias para o setor. Para calcular a quantidade de horas 

produtivas, o sistema deve definir a estrutura da equipe para cada tipo de volume. 

O cálculo para o Plano Mestre identificar a quantidade de pessoas de um cargo fixo (ex: 

conferente) vai depender se o Posto Fixo possui relação com algum outro cargo.  

Para Posto Fixo com Relação - supondo que o Plano Mestre indique Y pessoas para o 

Cargo01 -, o número de pessoas X para o Cargo02 (com relação de 1 Cargo02 para n pessoas de 

Cargo01) será Y dividido por “n”. 

X = Y / n 

Onde n pode ser qualquer número maior ou igual a um (1). 

Quando tivermos um Posto Fixo com relação, o sistema deve seguir a seguinte regra para 

arredondamento de pessoas no Plano Mestre. 

Considerando que o Plano Mestre indique Y pessoas para o CargoA, onde Y não é um 

número inteiro. Temos o exemplo para arredondamento quando n for um inteiro maior que zero: 

o arredondamento para Y, gerado pelo sistema, deve ser sempre para o próximo número múltiplo 

de “n”. Após o arredondamento, o número de pessoas de ambos os cargos deve continuar 

respeitando a relação de 1 para “n”. 

Para Posto Fixo sem relação entre cargos, o sistema deve recuperar o número de 

funcionários do quadro atual do setor e adicionar no Plano Mestre. 

Sexto bloco 

A aplicação deverá recuperar o número de pessoas diretas trabalhando no Setor e a 

quantidade de horas trabalhadas de homem por dia. 

O sistema deve multiplicar, para cada mês, o número de dias úteis vezes o total de horas 

trabalhadas por homem por dia. Com isto, teremos a quantidade de horas trabalhadas por homem 

por cada mês. 

Por último, a aplicação deverá calcular o número de pessoas recomendadas para o Setor e 

apresentar a diferença baseada na quantidade atual de pessoas. O número de pessoas indiretas 

para o Setor também deve ser informado. Como padrão, teremos uma pessoa indireta para cada 

área. 
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Após ser definido ou atualizado, o Plano Mestre só será utilizado pela aplicação após ser 

aprovado. O mesmo deve ser enviado para aceitação do Gerente Geral da Filial, Gerente 

Operacional (opcional) e para o Coordenador do Setor. 

O PCD para o setor só poderá ser criado após aprovação do Plano Mestre. Quando 

ocorrer alguma alteração no Plano Mestre o sistema só poderá refletir para os PCD’s do setor 

também após aprovação. Veremos a criação do PCD na próxima etapa de Execução. 

EXECUÇÃO 

Os requisitos relacionados nesta seção fazem parte do conjunto crítico de 

funcionalidades. O Plano e Controle Diário (PCD) é a principal entidade deste grupo. 

O PCD informa diariamente o desempenho real, em índice de produtividade, de cada 

setor da empresa e também permite saber o quão produtiva é cada Área.  

A Figura 24 apresenta o diagrama deste subgrupo de requisitos. 

Os principais requisitos do quarto grupo são: RF053 - Gerar Plano e Controle Diário, 

RF054 - Preencher PCD e o RF062 - Cadastro de Problema / Ação tomada. Apresentam a 

estrutura do PCD e como será feito o preenchimento pelo Coordenador do Setor. O RF062 

mostra como ocorrerá o registro de problemas e ações a serem tomadas. 

A partir do Plano Mestre de Recursos, a aplicação deve gerar o Plano e Controle Diário 

do setor. Sempre que houver uma atualização no Plano Mestre, o sistema deve permitir a 

atualização dos controles diários. 

O sistema deve armazenar o Plano Diário originado automaticamente a partir do Plano 

Mestre. Para definir a quantidade de pessoas de cada cargo no PCD, o sistema deve recuperar a 

porcentagem de cada cargo definida para o setor e realizar o cálculo com as horas produtivas 

geradas pelo Plano Mestre de Recursos. 

Exemplo: 

  Se o Plano Mestre gera X horas produtivas, ou seja, Y pessoas, e a porcentagem de cada 

cargo definida para o setor é: 

%C1 ==> porcentagem cargo 1 

%C2 ==> porcentagem cargo 2 

Teremos os seguintes cálculos: 

(%C1 x Y) pessoas do cargo 1 

(%C2 x Y) pessoas do cargo 2 
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Figura 24. Grupo de requisitos [GRF04] Execução. 

A equipe do GEPROD poderá configurar a estrutura de horas Normais do PCD. O 

sistema disponibilizará o básico e permitirá ao usuário introduzir outros campos para inserção de 

horas (positivas ou negativas). Exemplo: Compensação (+/-). 

O volume previsto definido no Plano Diário do PCD pode respeitar uma sazonalidade 

semanal, ou seja, do total de volume previsto para o mês ao invés da média pelo número de 

semanas do mês. A equipe GEPROD pode especificar uma porcentagem do total de volume a ser 

utilizado no Plano Diário de cada semana.  

custom [GRF04] Execução

Este pacote irá descrever os requisitos 
relativos ao Plano e Controle Diário e 
ao Controle de Problemas e Ação 
Tomada.

O PCD é a entidade mais importante 
no processo de gestão e produtividade.

[RF053] Gerar 
Plano e Controle 
Diário

[RF058] Realçar 
Picos e Vales

[RF061] Alertas de 
Preenchimento

[RF054] 
Preencher PCD

[RF057] Visualizar 
desempenho do 
PCD

[RF060] Alterar 
PCD

[RF062] Cadastro 
de Problema / 
Ação tomada

[RF066] Alerta de 
Vencimento de 
Prazo

[RF065] Revisão 
de Problema / 
Ação tomada

[RF067] Consultar 
Problema / Ação 
tomada

[RF064] Gerenciar 
base de problemas

[RF063] Relatórios 
de Problemas / 
Ações tomadas

[RF052] Manter 
PCD

[RF048] Manter 
Plano Mestre de 
Recursos

(from [GRF03] Planejamento)

[RF012] 
Cadastrar novo 
setor

(from [GRF01] Geral)

[RF075] 
Apresentar horas 
produtivas

(from [GRF01] Geral)

[RF077] Manter 
Entidade 
Originadora de 
Problema

(from [GRF01] Geral)

[RF080] Gerenciar 
Indicadores 
Informativos

(from [GRF03] Planejamento)
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Ao final do PCD, o sistema deverá inserir uma linha para cada Indicador Informativo 

cadastrado para o setor. Nele, o usuário poderá informar diariamente os dados referentes a cada 

Indicador Informativo. 

O sistema deve permitir ao Encarregado do Setor inserir as informações abaixo: 

� quantidade de pessoas / horas trabalhadas no setor (+); 

O número de pessoas deve ser calculado a partir do Plano Mestre. Este número pode ser 

modificado em duas situações: 

    a) quando há uma contratação adicional de terceiros. 

    b) após uma mudança no quadro de funcionário. 

A mudança na quantidade de pessoas só poderá ser realizada no Quadro de Funcionários 

associado ao Setor. 

� horas relativas à: férias, faltas e empréstimos de pessoas;  

� volumes / quantidades trabalhadas no setor (+); 

� quantidade de horas de Outras Atividades trabalhadas no Setor (o sistema não deve 

permitir o usuário informar uma quantidade de horas para outras atividades maior do 

que a quantidade definida no plano diário); 

� quantidade de horas para cargo de Posto Fixo. As horas trabalhadas de Posto Fixo 

serão consideradas horas produtivas (a quantidade de horas produtivas para Posto 

Fixo deve estar limitada à quantidade de pessoas existentes para este cargo); 

Qualquer redução no quadro de horas trabalhadas (empréstimo menos, falta, férias, 

compensação etc) deve ser retirada do total de horas produtivas para Posto Fixo. O 

Encarregado será responsável por realizar este ajuste (manual) no total de horas 

produtivas para Posto Fixo.   

� dados relativos aos Indicadores de Informações cadastrados para o Setor. 

As informações marcadas com (+) podem ser recuperadas através de integrações com 

sistemas internos da Rapidão Cometa (estas integrações estão previstas para a segunda fase do 

projeto, ver seção 6 deste documento). 

A aplicação deve fornecer uma opção para o usuário finalizar o preenchimento do dia. 

Após o fechamento, o supervisor só poderá alterar os valores junto à equipe de planejamento. 

Sempre que houver necessidade de empréstimo de horas entre os Setores, o Encarregado 

deve seguir o seguinte fluxo: 
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1. O empréstimo de X horas do setor A para o setor B é registrado; 

2. O coordenador do setor B deve confirmar o empréstimo. Caso contrário, o sistema deve 

bloquear o fechamento do PCD de ambos os Setores. Para resolver esta situação, o 

coordenador do setor A deve alterar ou cancelar o empréstimo.  

Qualquer empréstimo de horas para um Setor que não existe no sistema deve ser 

realizado para uma Área MASTER. O Gerente Geral ou Operacional deve ser responsável 

aprovar este tipo de empréstimo.   

O empréstimo de horas também pode ocorrer de uma fonte de recursos que não estava 

prevista (ex.: Encarregado ajudando na produção) para um Setor Y. Neste caso, não será 

necessária aprovação. De qualquer forma, o usuário deve inserir uma descrição para o 

empréstimo. A Equipe GEPROD ou Gerencia também poderá registrar e aprovar o empréstimo 

de horas entre Setores. 

Problemas e Ações Tomadas 

Tem o objetivo de servir como instrumento de comunicação entre o Responsável do Setor 

e seus superiores sobre os problemas que tenham afetado o desempenho da equipe e/ou o alcance 

das metas. 

O sistema deve permitir ao usuário inserir, alterar e remover as seguintes informações: 

problema identificado, possível solução para o problema, prazo inicial e outros atributos 

descritos no Modelo Conceitual da aplicação. 

O usuário deverá marcar os problemas / ações tomadas mais relevantes para o indicador 

de produtividade. O registro de problemas deve seguir uma lógica temporal e precisa estar 

associado ao PCD do Setor. 

Na reunião semanal, a equipe de planejamento também poderá incluir problemas / 

soluções e prazos para os diversos setores da empresa. 

Durante o cadastro de Problema e Ações Tomadas, o Encarregado do Setor deverá 

informar a entidade responsável pela origem do problema. Esta “área origem problema” poderá 

ser um cliente, uma área da empresa ou o próprio Setor envolvido. Este registro permitirá a 

geração de gráficos pizza com os problemas do setor e as “áreas origem” que estão influenciando 

negativamente a sua produtividade. 
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RELATÓRIO E AVALIAÇÃO 

 

Figura 25. Diagrama de requisitos do [GRF05] Relatório e Avaliação. 

O diagrama da Figura 25 apresenta os requisitos relacionados à avaliação de desempenho 

e relatórios do sistema. Descreve como o usuário poderá gerar os relatórios operacional e 

gerencial. Um dos relatórios importantes para se destacar é a Avaliação de Desempenho de cada 

Setor. O sistema deve ser capaz de gerar a Avaliação de Desempenho de Setor realizando duas 

comparações. A primeira comparando a produtividade realizada com a planejada e uma segunda 

relacionando o realizado com a produtividade obtida no Período Base. As avaliações devem ser 

criadas semanalmente e / ou mensalmente. O usuário também poderá selecionar um período para 

gerar a avaliação de desempenho. Neste caso, será preciso decidir se deseja apresentar o ganho 

acumulado desde o início da operação ou a partir da data inicial informada pelo usuário. O 

usuário poderá criar a Avaliação de Desempenho para cada Filial / Área Macro / Área, devendo 

consolidar o resultado dos respectivos Setores.  

O cálculo da avaliação deve mapear as horas trabalhadas com o custo médio, em reais, de 

homem hora para cada setor. Este custo é definido para cada Setor, podendo ser acrescido da 

quantidade de horas extras realizadas em cada mês do Período Base, ou seja, o valor da hora 

extra deve ser 70% a mais do que o custo inicial definido para o Setor.  

custom [GRF05] Relatório e Av aliação

[RF069] Criar 
Relatório 
Operacional

[RF068] Criar 
Relatório 
Gerencial

[RF070] Gerar 
Avaliação de 
Desempenho

[RF071] Criar 
relatórios para 
apresentação 
periódica

[RF052] Manter 
PCD

(from [GRF04] Execução)

[RF036] Manter 
Período Base do 
setor

(from [GRF02.03] Período Base)

[RF028] Manter 
E.R.'s

(from [GRF02.02] Observar E.R.'s)

[RF012] 
Cadastrar novo 
setor

(from [GRF01] Geral)

[RF076] Criar 
Relatório de 
divergência

[RF082] Exportar 
dados para 
planilha Excel
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A aplicação deve ser capaz de gerar relatórios para a apresentação de avaliação periódica 

(semanal, quinzenal ou mensal). O usuário deve selecionar para quais semanas do mês deseja 

gerar o relatório.  

O relatório deve conter os seguintes itens das semanas solicitadas: 

� PCD’s; 

� Problemas e Ações Tomadas; 

� Gráfico da produtividade X dias da semana com a produtividade planejada e a 

realizada; 

� Gráfico do uso de horas Extras / Compensadas. 

O sistema deve permitir ao responsável escolher se deseja o resultado das semanas 

consolidado em um único relatório ou se deseja o relatório de cada semana separadamente. Além 

disso, deve consentir ao usuário selecionar mais de um Setor ou uma Área para gerar relatório de 

apresentação periódica. 

VISÕES GERENCIAIS 

Por ultimo, temos o grupo de requisitos funcionais GRF06 referente às Visões Gerenciais 

ou Painéis Gerenciais do sistema. Como o próprio nome diz, este grupo de requisitos é 

direcionado para os Gerentes e Diretores da empresa, onde basicamente o sistema deve 

disponibilizar um painel de status com uma Visão Presidencial informando o status das Filiais do 

Operador Logístico. O usuário também poderá baixar o nível para visualizar os painéis da Área 

Macro, Área e Setores respectivamente. 

Para cada Filial ou entidade, as seguintes informações devem ser apresentadas: 

� Produtividade de cada Filial através de gráfico; 

� O sistema deverá apresentar as seguintes listagens para os Problemas e Ações 

Tomadas: 

o Itens com prazos de resolução expirados; 

o Itens com prazo próximo a expirar; 

o Problemas e Ações Tomadas mais relevantes para a produtividade do Setor. 

� Ganho acumulado desde o início das operações; 

� Horas Extras e Horas Compensadas. 
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O sistema deve ser capaz de construir grupos de Filiais para serem associados a 

Diretorias regionais, isto quer dizer que um diretor regional deve ter a visão apenas das Filiais 

coordenadas. No diagrama de requisitos da Figura 26, estão os requisitos das Visões Gerenciais. 

 

Figura 26. Diagrama do grupo de requisitos [GRF06]. 

 

DIVISÃO DO PROJETO EM DUAS FASES 

Após o acompanhamento da implementação do processo de gestão e produtividade em 

diversos Setores de duas Filiais, concluiu-se que a subdivisão de Setores entre cada Filial é 

bastante diferente. Estas diferenças impossibilitam a criação de interfaces padrões para as 

integrações entre sistemas.  

Outra dificuldade encontrada é a mudança dos Indicadores Chaves de Volumes dos 

Setores no início do processo. Para realizar as integrações, é necessário estabilidade nos 

Indicadores, e sabemos que isto acontecerá com o tempo, após a maturidade do processo.   

Desta forma, foi definida uma segunda fase do projeto onde serão especificadas as 

interfaces entre os sistemas. Estas integrações automáticas entre outros sistemas do Operador 

Logístico possibilitarão uma redução no número de horas utilizadas pelos encarregados dos 

Setores para alimentar diariamente os Planos de Controle Diários. 

A segunda fase será dividida por filiais, ou seja, a integração com os sistemas será 

realizada em uma filial de cada vez. Será iniciada após a implantação da primeira fase do 

projeto, que envolve os requisitos descritos nas seções anteriores. 

É importante destacar que nem todas as informações requeridas para os PCD’s poderão 

ser recuperadas automaticamente. Isto porque nem todas as informações que estão sendo 

medidas são controladas através dos sistemas da empresa. Na segunda fase do projeto, serão 

definidas quais informações serão recuperadas automaticamente. 

A definição de interfaces para integração do sistema com as áreas de logística será um 

dos principais desafios para o projeto. Para algumas áreas da logística, pode até ser inviável a 

custom [GRF06] Visões Gerenciais

[RF072] Painel 
Visão de 
Diretoria

[RF073] Painel 
Visão Gerencial

[RF074] Painel 
Visão de 
Coordenador
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integração entre os sistemas. Isto porque muitas delas utilizam seus próprios sistemas. E realizar 

integrações entre estes sistemas depende da disponibilidade dos clientes.  

Exemplos de logísticas que utilizam o sistema do cliente: 

� Operadora de telefonia celular utiliza o SAP; 

� Operadora de internet utiliza sistemas da Ezconet (sistema WEB); 

� Empresa de Produtos Naturais envolve Access, Oracle e outros; 

5.2 Construção do Sistema Computacional 

Após especificação do sistema, iniciaram-se as atividades para estimar o tempo para 

construção do sistema computacional. Um estudo preliminar com duas das principais técnicas 

para dimensionamento de software, UCP - Use Case Points (Carroll, 2005) (Diev, 2006) e FPs – 

Funcion Points (Ponto de Função) (Garavaglia & Lavazza, 2009) (Kusumoto, Imagawa, Inoue, 

Morimoto, Matsusita, & Tsuda, 2002) (Boyer, 2001), foi realizado para decidir quais das 

técnicas seriam utilizadas. 

A técnica de Pontos de Caso de Uso mostrou-se mais econômica e mais rápida para 

realização do dimensionamento. Uma das variáveis no dimensionamento de um software é o 

nível de detalhamento exigido pelas técnicas de medição, pois muitas o exigem em alto grau.. 

Como na maioria dos casos a medição ocorre no início de um projeto esta se torna uma atividade 

dispendiosa, uma vez que nem sempre há o nível de especificação necessário. O UCP tem grande 

vantagem em relação ao nível de detalhamento, porque não exige grandes especificações dos 

Casos de Uso. A grande desvantagem da Use Case Points é a necessidade de um histórico de 

projetos estimados com a técnica para um dimensionamento mais preciso.  

Observou-se que a contagem de Pontos de Função é uma técnica mais cara e que 

necessita de mais tempo para ser utilizada. Apesar de mais dispendiosa, ela não exige histórico 

de contagens e quanto maior o detalhamento da especificação, mais precisa será a medição.  

Após realização de estudo sobre as técnicas, seria necessária uma análise nas variáveis do 

projeto para decidir qual proposta utilizar.  Apesar do baixo detalhamento dos Casos de Uso, que 

poderia indicar a utilização de UCP, no contexto do projeto não havia contagens anteriores para 

ajudar na precisão. Por ser uma técnica em constante expansão no Setor e por dispor de 

profissionais capacitados, a proposta de Pontos de Função foi escolhida. Utilizou-se a técnica de 

Pontos de Função (Garmus & Herron, 2000), através da contagem indicativa definida pela 
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NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association) (NESMA, 1998). A quantidade de 

pontos de função obtidos nesta primeira contagem, indicativa, foi de 770 FP’s (Function points). 

Definida a estimativa inicial do sistema, iniciou-se a construção do Software seguindo a 

metodologia de Fábrica de Software da Stefanini (Stefanini, 2009). A fábrica se responsabilizou 

pelas etapas abaixo: 

� Gerenciamento do Projeto (sob minha responsabilidade); 

� Projeto e detalhamento da especificação (Equipe de análise); 

� Implementação (Equipe de desenvolvimento); 

� Testes (Equipe de teste); 

� Implantação (sob minha responsabilidade); 

� Treinamento dos usuários (sob minha responsabilidade). 

A Figura 27 lista as principais atividades e artefatos do projeto juntamente com os 

respectivos responsáveis. Na matriz, existe a ligação das responsabilidades com o respectivo 

papel ou função (exemplo: Gerente do Projeto, Administrador de Banco de Dados, 

Desenvolvedor etc.). A Figura 27 apresenta em detalhes a Matriz de Responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 27. Matriz de Responsabilidades do Projeto. 

Resultados/Atividades C
liente

G
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Plano do Projeto A E C C C C C C
Cronograma A E C C C C C C
Orçamento A E
Estudo de tecnologias críticas 
para o projeto A E E
Documento de Requisitos A A C A A E C C A
Documento de Casos de Uso A A A A E C C A
Plano / Projeto de Testes A A A C E A
Documento de Arquitetura C E A A C C E
Modelo de Dados E A A
Protótipo A A E A C C

Implementação dos Casos de Uso A A E A
Testes E E
Relatório de Não-Conformidade C A A C E
Criação do Manual do Usuário A / C A E A E
Treinamento C E
Documento de Instalação e 
Transição C E E A A C C C E
Instalação do Sistema A A E
Relatório de Encerramento do 
Projeto A E

Legenda: A - Aprova      C - Consulta     E - Execu ta
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O objetivo deste capítulo é apresentar algumas etapas do processo de desenvolvimento 

utilizado para construção da ferramenta c

desenvolvidos ao longo do projeto.

5.2.1 Planejamento do Projeto 

Antes de realizar a reunião de 

criado um cronograma inicial Figura 

objetivos do projeto, planejamento das iterações,

do projeto. Esta seção destacará o cronograma do projeto, planejamento das iterações e a equipe 

necessária para construção do sistema computacional.

Figura 
 

O Cronograma Macro apresentado na 

seguintes etapas: 

1. Ajustes / Validação dos Casos de Uso;

O capítulo anterior apresentou os requisitos do projeto. 

Desenvolvimento da Fábrica, grande parte dos Casos de Uso foram especificados, 

mas sem grandes detalhamentos. A etapa de “Ajustes / Validação dos Casos de 

Uso” teve o objetivo de detalhar os Casos de Uso do projeto, bem como obter a 

validação dos mesmos com o Cliente antes do início do desenvolvimento.

2. Análise de Projeto / Arquitetura;

Além de definir a arquitetura a ser utilizada pelo projeto, esta fase definiu 

os Diagramas de Classe 

de Caso de Uso (Schneider & Winters, 2001)
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O objetivo deste capítulo é apresentar algumas etapas do processo de desenvolvimento 

utilizado para construção da ferramenta computacional. As próximas seções detalharão artefatos 

desenvolvidos ao longo do projeto. 

Antes de realizar a reunião de Kick Off, responsável por formalizar o início do projeto, foi 

Figura 28. Além do cronograma, a primeira reun

objetivos do projeto, planejamento das iterações, de recursos humanos e materiais para execução 

Esta seção destacará o cronograma do projeto, planejamento das iterações e a equipe 

necessária para construção do sistema computacional. 

Figura 28. Cronograma Macro do projeto. 

O Cronograma Macro apresentado na Figura 28, divide o desenvolvimento do projeto nas 

Ajustes / Validação dos Casos de Uso; 

O capítulo anterior apresentou os requisitos do projeto. 

Desenvolvimento da Fábrica, grande parte dos Casos de Uso foram especificados, 

mas sem grandes detalhamentos. A etapa de “Ajustes / Validação dos Casos de 

Uso” teve o objetivo de detalhar os Casos de Uso do projeto, bem como obter a 

mesmos com o Cliente antes do início do desenvolvimento.

Análise de Projeto / Arquitetura; 

Além de definir a arquitetura a ser utilizada pelo projeto, esta fase definiu 

os Diagramas de Classe (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000) 

(Schneider & Winters, 2001). 
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O objetivo deste capítulo é apresentar algumas etapas do processo de desenvolvimento 

omputacional. As próximas seções detalharão artefatos 

, responsável por formalizar o início do projeto, foi 

Além do cronograma, a primeira reunião apresentou 

de recursos humanos e materiais para execução 

Esta seção destacará o cronograma do projeto, planejamento das iterações e a equipe 

 

, divide o desenvolvimento do projeto nas 

O capítulo anterior apresentou os requisitos do projeto. Antes do 

Desenvolvimento da Fábrica, grande parte dos Casos de Uso foram especificados, 

mas sem grandes detalhamentos. A etapa de “Ajustes / Validação dos Casos de 

Uso” teve o objetivo de detalhar os Casos de Uso do projeto, bem como obter a 

mesmos com o Cliente antes do início do desenvolvimento. 

Além de definir a arquitetura a ser utilizada pelo projeto, esta fase definiu 

 para cada grupo 
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3. Desenvolvimento; 

É a fase de construção do código fonte propriamente dita. Nesta etapa, 

além do código, os desenvolvedores realizam testes unitários para cada Caso de 

Uso desenvolvido. 

4. Testes; 

Responsável pela qualidade de um software, a fase de teste planeja os 

Casos de Teste e executa os mesmos com o objetivo principal de encontrar o 

máximo de erros possível, para que na implantação estes sejam minimizados. 

5. Implantação. 

Apesar de não estar citada no cronograma macro Figura 28, na fase de 

implantação o arquiteto do projeto, junto com a equipe de infra-estrutura do 

cliente, é responsável por configurar todo o ambiente no cliente bem como 

instalar a aplicação no ambiente de produção.  

Durante a implantação do modelo de Gestão da Produtividade na empresa, observou-se 

por muitas vezes mudanças no processo de acordo com as regras de negócio do Operador 

Logístico. Estas alterações impactavam diretamente a possibilidade de mudança dos requisitos 

da aplicação. A instabilidade nos requisitos, junto com a complexidade das regras de negócio, 

gerou uma necessidade de definição de um modelo de desenvolvimento iterativo e incremental 

(Datta, 2007). Este modelo de desenvolvimento possibilitou retornos mais frequentes do cliente a 

cada entrega de módulo. As iterações definidas para construção do sistema são apresentadas na 

Tabela 11. Cada Iteração correspondeu a um Grupo de Caso de Uso. 

Tabela 11. Iterações para desenvolvimento do software. 

 

O cronograma do projeto foi detalhado de acordo com as Iterações definidas. A Figura 29 

ilustra o planejamento do projeto de acordo com os Grupos de Casos de Uso ou Iterações. 

Iteração Grupo de Caso de Uso a ser entregue

1 UCG01 – Gerais

2 UCG02 – Coleta e Levantamento de Dados

3 UCG03 – Planejamento 

4 UCG04 – Execução

5 UCG05 – Relatório e Avaliação

6 UCG06 – Visões Gerenciais
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Figura 29. Cronograma parcial, com visões das Iterações.

Para construção do sistema computacional, foi estimada uma equipe com um total de 13 

pessoas no pico do desenvolvimento, ou seja, no momento de maior quantidade de atividades 

simultâneas. No início do projeto, não seria necessário mais de que cinco pessoas: um Gerente, 

um Arquiteto, um Desenvolvedor, um Analista de Dados e um Analista de Sistemas, pois nesse 

primeiro momento havia necessidade de definir a arquitetura do projeto, o modelo de dados e o 

detalhamento dos primeiros Casos de Uso. Após definição da arquitetura, mod

especificação detalhada do primeiro módulo a ser desenvolvido, foi alocado mais dois 

desenvolvedores na equipe. Ao final do desenvolvimento da primeira Iteração, referente ao 

Grupo de Caso de Uso 1, a quantidade de atividades no projeto cres

havia: testes e correção de erros da primeira Iteração, início do desenvolvimento da segunda 

Iteração e especificação do terceiro Grupo de Casos de Uso. A

mostra este emparelhamento das atividades.
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pessoas no pico do desenvolvimento, ou seja, no momento de maior quantidade de atividades 

simultâneas. No início do projeto, não seria necessário mais de que cinco pessoas: um Gerente, 

rquiteto, um Desenvolvedor, um Analista de Dados e um Analista de Sistemas, pois nesse 

primeiro momento havia necessidade de definir a arquitetura do projeto, o modelo de dados e o 

detalhamento dos primeiros Casos de Uso. Após definição da arquitetura, mod

especificação detalhada do primeiro módulo a ser desenvolvido, foi alocado mais dois 

desenvolvedores na equipe. Ao final do desenvolvimento da primeira Iteração, referente ao 

Grupo de Caso de Uso 1, a quantidade de atividades no projeto cresceu, pois simultaneamente 

havia: testes e correção de erros da primeira Iteração, início do desenvolvimento da segunda 

Iteração e especificação do terceiro Grupo de Casos de Uso. A Tabela 12, semana cinco “S5” 

mostra este emparelhamento das atividades. 
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Tabela 

O momento de pico de atividades do projeto ocorreu na semana onze “S11” da 

Neste instante, havia o final do desenvolvimento do UCG03, início dos testes e correções desta 

iteração e do desenvolvimento da quarta iteração (UCG04). Além disso, os analis

especificando a última iteração do projeto (UCG06). Exatamente na semana onze, ocorreu a 

maior quantidade de profissionais alocados no projeto. A partir da semana 14, os profissionais 

foram sendo desalocados gradativamente até a última iteração

equipe necessária para manutenção corretiva do sistema desenvolvido. O gráfico da 

ilustra as variações da quantidade de profissionais ao longo do projeto, enquanto a 

descreve os profissionais de acordo com os cargos.

Figura 30. Variação do número de profissionais alocados 

S1 S2 S3 S4

Análise X X

Desenvolvimento X X

Testes / Correções X

Análise X X

Desenvolvimento

Testes / Correções

Análise

Desenvolvimento

Testes / Correções

Análise

Desenvolvimento

Testes / Correções

Análise

Desenvolvimento

Testes / Correções

Análise

Desenvolvimento

Testes / Correções

UCG01

UCG02

UCG03

UCG04

UCG05

UCG06
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Tabela 12. Evolução das atividades no projeto. 

O momento de pico de atividades do projeto ocorreu na semana onze “S11” da 

Neste instante, havia o final do desenvolvimento do UCG03, início dos testes e correções desta 

iteração e do desenvolvimento da quarta iteração (UCG04). Além disso, os analis

especificando a última iteração do projeto (UCG06). Exatamente na semana onze, ocorreu a 

maior quantidade de profissionais alocados no projeto. A partir da semana 14, os profissionais 

foram sendo desalocados gradativamente até a última iteração, quando permaneceu apenas a 

equipe necessária para manutenção corretiva do sistema desenvolvido. O gráfico da 

idade de profissionais ao longo do projeto, enquanto a 

descreve os profissionais de acordo com os cargos.  

. Variação do número de profissionais alocados no projeto. 

S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

X

X X

X

X X

X X

X X

X X X X X

X X

X X

X X X X X

X X X

X X

X X X X

X X
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O momento de pico de atividades do projeto ocorreu na semana onze “S11” da Tabela 12. 

Neste instante, havia o final do desenvolvimento do UCG03, início dos testes e correções desta 

iteração e do desenvolvimento da quarta iteração (UCG04). Além disso, os analistas estavam 

especificando a última iteração do projeto (UCG06). Exatamente na semana onze, ocorreu a 

maior quantidade de profissionais alocados no projeto. A partir da semana 14, os profissionais 

, quando permaneceu apenas a 

equipe necessária para manutenção corretiva do sistema desenvolvido. O gráfico da Figura 30 

idade de profissionais ao longo do projeto, enquanto a Tabela 13 
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Tabela 13. Distribuição dos profissionais de acordo com as funções no projeto. 

5.2.2 Projeto e detalhamento da especificação 

Uma das atividades críticas para o sucesso de um projeto de software é a definição da 

arquitetura. A quantidade de tempo gasta nesta etapa é inversamente proporcional à quantidade 

de problemas e surpresas que podem aparecer durante o projeto. A arquitetura do projeto se 

baseou no padrão de projeto MVC (Model – View – Controller) (Gamma, Johnson, & Vlissides, 

1995) e envolveu as seguintes tecnologias: Hibernate (Hibernate) (camada de persistência), Java 

(Developer Resources for Java Technology) (camada de negócios) e Flex (Adobe Flex 3) 

(utilizado para interface com o usuário). A Figura 31 apresenta um desenho da arquitetura 

utilizada no projeto. Na interface, utilizamos o Flex, a comunicação da GUI (Grafical User 

Interface) com o lado Java no servidor foi realizada através do framework BlazeDS (Adobe 

BlazeDS). Já do lado do servidor (Server-side na Figura 31), temos o Java, que através do 

framework Hibernate, acessa o Servidor de Banco de Dados para armazenamento dos dados. 

Apesar da utilização do Hibernate com o objetivo de construir um sistema capaz de se comunicar 

com diversos SGBDs, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado no projeto foi o 

Oracle (Oracle). 

 

Cargo Total

Analista Sistemas 2

Analista Teste 1

Arquiteto de Software 1

Analista de Dados 1

Designer 1

Engenheiro de Software 3

Estagiário Eng. 2

Gerente 1

Líder de teste 1

Total geral 13
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Figura 31. Arquitetura básica utilizada para o projeto (TSW). 

Após definir a Arquitetura do projeto, foi necessário, para cada uma das Iterações, o 

seguinte conjunto de atividades: 

• Detalhamento / ajustes nos Casos de Uso (do UCG – Use Case Group 

relacionado); 

Realizar adequações dos Casos de Uso às mudanças do processo. O 

Analista de Sistemas é o profissional responsável pelo detalhamento da 

especificação e validação junto ao cliente. 

 

• Prototipagem (Sommerville, 2004); 

O Designer e o Analista de Sistemas criaram os protótipos para cada 

Iteração. Além da validação antecipada do layout, o uso de prototipos deu 

velocidade ao desenvolvimento, pois eram criados com Flex (Adobe Flex 3), 

tecnologia final utilizada para a interface final com o usuário.  

 

• Modelos Navegacionais; 

Para os módulos mais complexos do sistema, foi necessário o uso de 

Modelos Navegacionais com o objetivo de melhorar o entendimento, tanto dos 

Desenvolvedores quanto do Cliente no monto da validação. Estes Modelos 

Navegacionais foram criados com o aplicativo Microsoft Visio (Microsoft), 

utilizando diagramas de decisão, entre outros. 

 

Aplicação (Flex)

LifeCycle Data Services

Java

Servidor de Dados (Oracle)

Interface 

Comunicação 

Lado Servidor 
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• Modelo de Dados (Heuser, 2004); 

Ainda na fase de Análise, o Analista de Dados junto com um dos Analistas 

de Sistemas, ficou responsável pela criação do Diagrama Entidade / 

Relacionamento (Heuser, 2004) para cada Iteração. Os diagramas foram criados 

utilizando a ferramenta ERwin (CA ERwin Data Modeler). 

 

• Definição dos Modelos de Classes (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000) 

Além do Caso de Uso, Protótipo, Modelo Navegacional (para 

funcionalidades complexas) e Modelo de Dados, o desenvolvedor recebe um 

Modelo de Classe para a função a ser implementada. Através do modelo, o 

desenvolvedor possui as entidades envolvidas e seus respectivos relacionamentos 

ou heranças. 

As figuras a seguir ilustram alguns artefatos construídos na fase de projeto. A primeira 

ilustração, Figura 32, refere-se a um Diagrama de Pacotes que contém as entidades básicas e seus 

relacionamentos para acesso, filial, geral e atividade. O pacote de acesso contém a definição de 

Funcionalidade, Usuário e seu relacionamento com Filial (ver detalhe na Figura 34). Esta, por 

sua vez, está definida no pacote filial, onde cada uma está dividida em Área Macro, Área e 

finalmente com Setores associados. Como o nome já diz, o pacote geral possui as entidades mais 

gerais do sistema: Cargo, UnidadeFederativa, Turno, Horario, Jornada, UnidadeMedida entre 

outras; o pacote geral pode ser visto na Figura 33.  O último pacote da Figura 32 detalha as 

classes e os relacionamentos das atividades com os respectivos Setores. Vale salientar que, além 

dos relacionamentos entre as entidades, o Diagrama de Classe (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 

2000) define os atributos de Classe.  
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Figura 32. Diagrama de pacotes do projeto. 

 

 

Figura 33. Diagrama de Classe "geral". 

 

acesso atividadefilial

geral

A sigla será o próprio 
identificador do objeto.

UnidadeFederativa

sigla : String
nome : String

UnidadeFederativa()

Cargo

id : Long
nome : String
editavel : Boolean

Cargo()

IResponsavel

getId() : Long
getNome() : String
getCpf() : CPF
getCargo() : Cargo
getEmail() : Email
getAtivo() : Boolean

<<Interface>>

CPF

numero : String

CPF()

Email

endereco : String

Email()

CNPJ

numero : String

CNPJ()

UnidadeMedida

id : Long
nome : String
abreviacao : String
descricao : String

UnidadeMedida()

Horario

hora : Integer
minuto : Integer

Horario()

Turno

id : Long
nome : String

Turno()

1

-horarioInicial

1

1

-horarioFinal

1

Jornada

id : Long
valor : long
editavel : Boolean

Jornada()
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Figura 34. Diagrama de Classe "acesso". 

 

A Figura 35 demonstra o modelo Entidade e Relacionamento (Heuser, 2004) do CPAT 

ou Controle de Problemas e Ações Tomadas. Este é responsável pelo registro dos problemas que 

ocorrem nos diversos Setores assim como pelo acompanhamento das Ações a serem tomadas 

para resolução do problema. O Plano e Controle Diário (PCD), visto nos capítulos anteriores, 

está em verde na Figura 35. Na entidade PCD, é possível visualizar seus atributos: data da 

semana finda (DSEMANFINDA), identificador do Setor relacionado (NIDENTSETOR), 

quantidade de dias úteis na semana (NQTDDIASUTEISNASEMANA) e outros. Para cada PCD, 

temos um ou mais pares de Problema e Ação Tomada. Este par é representado pela entidade 

PROBLEMA_ACAO. Esta, por sua vez, contém o detalhamento da Ação a ser tomada, um 

relacionamento para o problema (entidade PROBLEMA) e um histórico do andamento das ações 

para resolução do problema (representado pela entidade PROBLEMA_ACAO_ANDAMENTO). 

A figura também descreve o relacionamento entre problema e a sua origem. Neste caso, uma 

ORIGEM_PROBLEMA pode ter um ou mais PROBLEMA relacionado. 

IResponsavel

getId() : Long
getNome() : String
getCpf() : CPF
getCargo() : Cargo
getEmail() : Email
getAtivo() : Boolean

(from geral )

<<Interface>>

GrupoFuncionalidade

id : Long
nome : String
descricao : String

GrupoFuncionalidade()

Cargo

id : Long
nome : String
editavel : Boolean

Cargo()

(from geral )

HistoricoUsuario

id : Long
senha : String

HistoricoUsuario()

Funcionalidade

id : Long
nome : String
descricao : String

Funcionalidade()

1..* -funcionalidades1..*

CPF

numero : String

CPF()

(from geral)

Email

endereco : String

Email()

(from geral )

Filial

id : Long
codigo : Long
sigla : String
endereco : String
telefone : String
metaCrescimento : Double
motivoDesativacao : String
ativa : Boolean

Filial()

(from fi l ial)

GrupoFilial

id : Long
nome : String

GrupoFilial()

(from fi l ial)

1

n

-gruposFiliais

1

-filiais n

Usuario

id : Long
nome : String
login : String
senhaAtual : String
motivoDesativacao : String
ativo : Boolean
dataAtualizacaoSenha : Date
dataBloqueioAcesso : Date
tentativasLoginErro : Integer
acessoTodasFiliais : Boolean

getNome()
getCPF()
getCargo()
getId()
getAtivo()
UsuarioGenerico()

1-cargo 1

1..4

1-historicos

1..4 -usuario

1

1..n

-funcionalidades

1..n

1

-cpf

1

1

-email

1

1..*

-filiaisAcesso

1..*

1..*

-gruposFiliais

1..*
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Figura 35. Diagrama E.R. para o CPAT . 

5.2.3 Implementação 

Para a fase de projeto e implementação, foi preciso definir qual processo de 

desenvolvimento seria utilizado. Por se tratar da construção de um sistema com regras de 

negócio complexas e com grandes possibilidades de mudança de escopo, foi escolhido o 

processo de Desenvolvimento Iterativo e Incremental (Sommerville, 2004). Sabe-se que este 

processo de desenvolvimento de software foi definido com o objetivo de superar as fraquezas do 

modelo mais tradicional, o Cascata (Sommerville, 2004). 

As iterações casaram com entregas parciais para o cliente. Desta forma, tinham-se 

avaliações periódicas dele ao invés de apenas ao término do projeto. Com este processo, foi 

possível refinar os interesses dos usuários chaves quanto à ferramenta que estava sendo 

desenvolvida. 
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5.2.4 Implantação 

Concluído o desenvolvimento das iterações, houve o planejamento para implantação da 

ferramenta em produção, treinamento e implantação da ferramenta nas unidades do Operador 

Logístico. Primeiramente, foi necessário definir os recursos mínimos de hardware e software 

para implantação do sistema computacional.  

Requisitos de Hardware para Servidor: 

• Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86); 

• 1 gigabyte (GB) de RAM (32 bits); 

• 2 GB de espaço em disco disponível (32 bits); 

Requisitos de Software para Servidor: 

• apache-tomcat-6.0.18.exe (Apache Tomcat); 

• jdk versão 6 ou superior; 

• Banco de Dados Oracle 9i (Oracle). 

Apesar de utilizar um ambiente Windowns (Microsoft) para o desenvolvimento da 

aplicação, foi definido um servidor Linux (Linux Online) de 32 bits para sua instalação. Isto foi 

possível por conta da portabilidade conferida pelo uso da tecnologia Java (Developer Resources 

for Java Technology). Após implantação no servidor, seria necessário definir e configurar os 

clientes com os requisitos mínimos de software. A definição de hardware para o lado cliente não 

foi necessária, uma vez que o mesmo é executado em um Browser e todas as estações de 

trabalho do Operador Logístico possuíam os requisitos mínimos para execução de tal aplicativo. 

Requisitos para aplicação cliente: 

• Acesso à Internet; 

• Browser para acesso à Internet; 

• Flash Player 10 Active X (Adobe). 
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Figura 36. Cronograma de implantação da ferramenta. 

 

Em meados de julho de 2009, foi realizado um treinamento para todos os integrantes do 

processo GEPROD, responsáveis pela implantação e acompanhamento do processo de Gestão e 

Produtividade nas diversas filiais da empresa. A próxima etapa seria planejar a implantação da 

ferramenta nas Filiais onde o processo de Gestão de Produtividade estava sendo executado. 

Definiu-se um Projeto Piloto com a Filial de referencia REC. Em seguida, a ferramenta seria 

implantada nas seguintes Filiais: POA, SAO, CPQ, BEL, BSB, FOR, SLZ e MAO. A Figura 36 

apresenta um cronograma parcial da implantação nas Filiais citadas, bem como do treinamento 

realizado na Filial REC. 
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Capítulo 6 

6. Estudo de Caso 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a implantação de um Setor específico no 

sistema desenvolvido, destacando suas vantagens e desvantagens. 
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Este capítulo apresentará a implantação de um Setor na ferramenta construída. Um Setor 

da Expedição será utilizado como exemplo. Através do Estudo de Caso, será possível visualizar 

as vantagens e desvantagens da utilização do sistema para auxiliar a execução do processo de 

Gestão da Produtividade do Operador Logístico, realizando um comparativo entre os controles 

utilizados antes da implantação do sistema computacional. 

Antes de iniciar o cadastro do Setor, é necessário criar no sistema a estrutura 

organizacional, ou seja, realizar o cadastro da Filial, Áreas Macro envolvidas e Área (s). Após o 

cadastro destas entidades, é necessária a inclusão do Setor no sistema. Para isto, o usuário deverá 

selecionar no menu “Gerenciar Cadastros” a opção “Setores” (Figura 37) e  selecionar a Unidade 

Produtiva de acordo com a estrutura cadastrada, ver Figura 37 (no caso foi utilizado POA � 

TRANSPORTE � EXPEDIÇÃO). Em seguida, o usuário deverá cadastrar todas as informações 

relativas ao Setor. Serão descritas as mais relevantes. 

 
Figura 37. Cadastro de Setor no sistema. 

Além dos atributos básicos do Setor - como nome, descrição, responsável e turno -, é 

necessário destaque para o Quadro Atual de Funcionários e a quantidade de dias úteis em cada 

mês. No Quadro Atual de Funcionários, o usuário configura os Cargos que influenciam 

diretamente a produtividade do Setor, ou seja, os Cargos que realizam atividades.  Já a 

quantidade de Dias Úteis em cada Mês pode ser preenchida manualmente, trimestre a trimestre, 

ou calculados pelo sistema como sugestão, podendo ainda ser alterado manualmente. 



Capítulo 6 – Estudo de Caso 
 

 

84

 

 
Figura 38. Cadastro do Quadro de Funcionário do Setor. 

A Figura 38 apresenta as informações relativas ao quadro de funcionários. Observa-se na 

figura que o Setor de Expedição contém dois auxiliares, um com uma jornada diária de 8,8h e 

outro com 8 horas dia; com 5 e 5,5 dias úteis, respectivamente. Como visto no capítulo 5, cargo 

Posto Fixo é considerado 100% produtivo independentemente do volume produzido pelo Setor. 

No exemplo da Figura 38, nenhum cargo contém a marcação de posto fixo.  Ao final deste 

processo, o usuário poderá salvar as informações do Setor na base de dados e seguir para a 

próxima etapa: o cadastro das atividades. 

 
Figura 39. Lista de Outras Atividades utilizada no controle do processo. 

A Figura 39 acima apresenta a planilha de controle das Outras Atividades para a área 

Expedição. No destaque em negrito, ao lado direito inferior da imagem, temos o valor total de 

Horas produtivas necessárias para Outras Atividades (75,63).   Este valor é calculado através de 

fórmulas inseridas na planilha. Para cada atividade, temos as seguintes informações: descrição, 

unidade de medida, freqüência (diária, semanal ou mensal), quantidade de unidades produzidas 

na freqüência informada e tempo utilizado para realizar uma unidade da atividade. Dependendo 

Área: EXPEDIÇÃO DIA
Dias trabalhados 

mês:
23

1 ARQUIVAR OS MA'S MA SEMANAL 115 0:00:21 0:40:15 0,67 2,97

2
ARQUIVAR ACERTOS, FRETE INFORMADO, 

ESTATÍSTICAS E GUIAS REMESSA
ARQUIVO DIÁRIA 12 0:01:40 0:20:00 0,33 7,67

3
DISTRIBUIR RELATÓRIOS P/ GERÊNCIA, 

SUPERVISÃO, ADM E CONTRATAÇÃO
MA'S e GUIAS DIÁRIA 5 0:03:00 0:15:00 0,25 5,75

4 PAGAR AGREGADOS PAGAMENTO DIÁRIA

5
DAR SUPORTE PARA ÁREA DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO DIÁRIA 1 0:30:00 0:30:00 0,50 11,50

6
ABRIR CHAMADO PARA MANUTENÇÃO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CHAMADO SEMANAL 1 0:05:00 0:05:00 0,08 0,37

7 FAZER BACKUP BACKUP DIÁRIA 2 0:06:00 0:12:00 0,20 4,60

8
EMBALAGEM E ENVIO DE EQUIPTO PARA 

MANUTENÇÃO
MENSAL 3 0:30:00 1:30:00 1,50 34,50

9
CÓPIA (XEROX) DOCUMENTOS (NFS) 

DESTINO FORTALEZA
CÓPIA SEMANAL 600 00:00:10 1:40:00 1,67 7,38

74,74

Volume / 

Quantidade 

(Estimado)

Tempo Unitário
Tempo Estimado 

Total (minutos)

HORAS

PRODUTIVAS

DIA

HORAS

PRODUTIVAS

MÊS

TOTAL DE HORAS NECESSÁRIAS ESTIMADAS

LISTA DE ATIVIDADES 

Resp.: ADEMIR Data:

Cod. Atividades
Unidade de 

Medida

Freqüência

(D/S/M)



Capítulo 6 – Estudo de Caso 
 

 

85

da freqüência da atividade, o usuário insere na planilha diferentes fórmulas de cálculo para horas 

produtivas.  

Com o cadastro das informações das Outras Atividades no sistema, é possível visualizar o 

resumo da lista de atividades (ver Figura 40). Utilizando um filtro para listar apenas as Outras 

Atividades, o sistema mostra o total de horas utilizadas em Outras Atividades por mês. A 

imagem a seguir apresenta o total em destaque: 40,5 horas. Se comparado com o valor (75,63) 

presente na planilha utilizada no processo, nota-se a uma diferença clara de 35,13 horas, erro que 

a princípio poderia estar presente na aplicação ou na planilha original utilizada. Para investigar a 

falha foi necessária uma revisão na planilha original. O procedimento identificou pequenas 

inconsistências na planilha como a quantidade de dias úteis no mês utilizado, pois não estava 

sendo empregada a quantidade de dias úteis média do ano, mas o valor fixo de 23 dias úteis.  

Outra falha mais grave destacada na Figura 41, penúltima atividade: “Embalagem e envio de 

equipamento para manutenção”. Esta atividade possui uma freqüência mensal e é executada três 

vezes por  mês. Cada execução tem duração de 30 minutos o que resultaria em 1,5 horas por mês 

e não 34,5 horas como destacado na Figura 41. Verificou-se que apesar da freqüência mensal, a 

planilha original utilizou a seguinte fórmula de cálculo: 

Equação 1 (cálculo errado para quantidade de minutos por mês): 

�3 � 30 ���	 � 23 ��� �  2070 ��� 

Equação 2 (transformar para horas):  

2070 ���

60
� 34,5 ���� 

Totalizando 34,5 horas ao invés de 1,5 horas. O erro está na equação 1, pois a freqüência 

da atividade é mensal, ou seja, não havia necessidade de multiplicar pela quantidade de dias úteis 

(23 dias). Realizada a correção na planilha, tem-se um valor total de 41,74 horas por mês, ainda 

divergindo da quantidade de horas calculada pelo sistema: 40,5 horas (como destacado na Figura 

40). Esta diferença de 1,24 horas ocorre por conta da diferença no valor da quantidade de dias 

úteis utilizado pelo sistema (média mensal de dias úteis no ano) e a planilha do processo (valor 

fixo 23 dias). 
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Figura 40. Lista de Atividades no sistema. 

 
 

 
Figura 41. Lista de Outras Atividades com problema em destaque. 

 

A próxima etapa foi o cadastro das Atividades categorizadas como Indicadores Chaves de 

Volumes. Com a inclusão dos ICV’s, o sistema permite ao usuário visualizar a lista completa de 

atividades, bem como um sumário da quantidade de horas utilizadas por Dia, Semana ou Mês. A 

Figura 42 contém a listagem de todas as Outras Atividades juntamente com os ICVs cadastrados. 

Área: EXPEDIÇÃO DIA
Dias trabalhados 

mês:
23

1 ARQUIVAR OS MA'S MA SEMANAL 115 0:00:21 0:40:15 0,67 2,97

2
ARQUIVAR ACERTOS, FRETE INFORMADO, 

ESTATÍSTICAS E GUIAS REMESSA
ARQUIVO DIÁRIA 12 0:01:40 0:20:00 0,33 7,67

3
DISTRIBUIR RELATÓRIOS P/ GERÊNCIA, 

SUPERVISÃO, ADM E CONTRATAÇÃO
MA'S e GUIAS DIÁRIA 5 0:03:00 0:15:00 0,25 5,75

4 PAGAR AGREGADOS PAGAMENTO DIÁRIA

5
DAR SUPORTE PARA ÁREA DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO DIÁRIA 1 0:30:00 0:30:00 0,50 11,50

6
ABRIR CHAMADO PARA MANUTENÇÃO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CHAMADO SEMANAL 1 0:05:00 0:05:00 0,08 0,37

7 FAZER BACKUP BACKUP DIÁRIA 2 0:06:00 0:12:00 0,20 4,60

8
EMBALAGEM E ENVIO DE EQUIPTO PARA 

MANUTENÇÃO
MENSAL 3 0:30:00 1:30:00 1,50 34,50

9
CÓPIA (XEROX) DOCUMENTOS (NFS) 

DESTINO FORTALEZA
CÓPIA SEMANAL 600 00:00:10 1:40:00 1,67 7,38

74,74

Volume / 

Quantidade 

(Estimado)

Tempo Unitário
Tempo Estimado 

Total (minutos)

HORAS

PRODUTIVAS

DIA

HORAS

PRODUTIVAS

MÊS

TOTAL DE HORAS NECESSÁRIAS ESTIMADAS

LISTA DE ATIVIDADES 

Resp.: ADEMIR Data:

Cod. Atividades
Unidade de 

Medida

Freqüência

(D/S/M)

40,5 

34,50 Mensal 
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Para facilitar a publicação das informações aos gestores da Filial, o aplicativo disponibiliza um 

botão para “Enviar Planilha para Gerência”. Neste caso, um e-mail será encaminhado para o 

responsável pelo Setor e para os principais gestores da Filial (exemplo: Gerente Operacional, 

Gerente Geral etc.). O próximo passo, criação da Folha de Dados Padrão, se dará apenas após o 

envio da planilha de atividades aos gestores. O status “Enviada para a gerência” em verde na  

Figura 42 confirma que a Lista de Atividades já foi submetida. 

 

Figura 42. Lista de Atividades completa no sistema. 

 A Folha de Dados padrão do Setor Expedição Dia, Figura 43, mostra como as atividades 

chaves estão agrupadas. Por se tratar do processo de emissão de CTRC CIF, as sub-atividades 

“Digitar informações das Notas Fiscais no sistema NETTERM9” e “Imprimir CTRC's, Separar 

vias, Anexar Notas Fiscais aos CTRC10's e Fazer o envelopamento” foram agrupadas na 

atividade macro “Emissão de Conhecimento CIF (Rodoviário)”. Neste caso, as Expectativas 

Razoáveis das sub-atividades (43,85 e 74,69) foram compostas gerando uma E.R. final de 27,63. 

Dependendo da associação entre as sub-atividades, o consultor do processo poderá definir por 

fazer uma ponderação das E.R.’s ou uma composição. Também é possível realizar uma 

                                                
9 Sistema Integrado de Transporte do Operador Logístico, é o principal sistema operacional em uma empresa de 
transporte. 
10 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. 
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composição em cima de duas ou mais ponderações. A composição é utilizada quando se tem 

atividades seqüenciais de um processo maior, onde as quantidades trabalhadas se repetem para 

todas as sub-atividades envolvidas na composição. Para utilizar a ponderação, é necessário duas 

ou mais atividades que possuem procedimentos diferentes de acordo com o tipo de objeto 

(volume) envolvido, por exemplo: a emissão de conhecimento CIF possui um procedimento 

diferente da emissão de conhecimento FOB. Um conhecimento ou é CIF ou FOB. Neste caso, 

poderia ser realizada a ponderação das E.R’s, mas para isto seria preciso os percentuais de 

ocorrência para cada tipo de emissão (ex.: 40% dos conhecimentos emitidos são CIF enquanto 

que 60% são FOB). Os cálculos para ponderação ou composição de E.R.’s são feitos pelo 

consultor responsável pela implantação do processo no Setor, ficando passível de erro humano. 

Detalhes dos cálculos podem ser encontrados na seção 4.1.4. Folha de Dados Padrão. 

 

Figura 43. Folha de Dados Padrão Expedição Dia. 

Descrita a Folha de Dados Padrão do Setor Expedição Dia, serão apresentados os 

procedimentos para estruturar a entidade no sistema. Primeiramente, o usuário deverá criar os 

grupamentos entre as sub-atividades11. Cada grupo é chamado de ICV Macro. Para criação dos 

grupos, a aplicação utiliza as seguintes regras de negócios: 

• Apenas ICVs com mesma Unidade de Medida devem ser associados; 

• Atividades com diferentes configurações de cargos não podem ser associadas 

ao mesmo ICV Macro, ou seja, apenas atividades realizadas pelos mesmos 

cargos podem ser agrupadas em uma atividade macro. 

                                                
11 Conhecida no sistema como Indicador Chave de Volume (ICV). 

Item Atividade Sub-Atividade ER %

ER 

Ponderad

a

ER

Composta

ER 

Final

Digitar informações das Notas Fiscais no sistema NETTERM 43,85 43,85

Imprimir CTRC's, Separar vias, Anexar Notas Fiscais aos CTRC's 

e Fazer o envelopamento
74,69 74,69

Digitar informações das Notas Fiscais no sistema NETTERM 52,13 52,13

Imprimir CTRC's, Separar vias, Anexar Notas Fiscais aos CTRC's 

e Fazer o envelopamento
61,28 61,28

Atualizar arquivos e Digitar informações das Notas Fiscais no 

sistema NETTERM
477,03 477,03

Imprimir CTRC's, Separar vias, Anexar Notas Fiscais aos CTRC's 

e Fazer o envelopamento
62,90 62,90

4
Emissão de Manifesto 

Rodoviário
14,25 14,25

1
4
,2
5

FOLHA DE DADOS PADRÃO - EXPEDIÇÃO DIA
(06/05/2009)

Emissão de 

Conhecimento CIF 

(Rodoviário) 2
7
,6
3

1

2

Emissão de 

Conhecimento FOB 

(Rodoviário) 2
8
,1
7

3
Emissão de 

Conhecimento E.D.I. 5
5
,5
7
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Estas regras do sistema auxiliam o usuário a não criar grupos de atividades 

inconsistentes. Após definição dos ICVs Macros, é necessário realizar as operações de 

composição ou ponderação. A Figura 44 mostra a Folha de Dados Padrão cadastrada no 

aplicativo e, em destaque, os valores das composições das E.R.’s. Observa-se que os valores 

calculados pelo sistema são exatamente os mesmos da planilha do processo (Figura 43): 

1. Emissão de Conhecimento CIF (Rodoviário) = 27,63;  

2. Emissão de Conhecimento E.D.I. = 55,57;  

3. Emissão de Conhecimento FOB (Rodoviário) = 28,17;  

4. Emissão de Manifesto Rodoviário = 14,25. 

A precisão dos valores calculados para as Expectativas Razoáveis mostram a 

confiabilidade do sistema para realizações de tais procedimentos.  

 

Figura 44. Folha de Dados Padrão no sistema. 

Com a capacidade produtiva12 do Setor definida e aprovada, chega o momento de gerar a 

previsão de volumes para cada ICV Macro. A Previsão de Volumes pode ser definida de três 

formas: manual, sazonal e média. A primeira, mais simples, é a definição manual. Basicamente, 

o responsável pelo Setor ou o cliente informa a previsão de volumes para cada atividade macro e 

o consultor GEPROD13 cadastra manualmente no sistema. O segundo tipo de previsão é a 

sazonal, utilizada quando o Setor possui Período Base (histórico de volumes trabalhado na área 

                                                
12 Capacidade Produtiva é outro termo utilizado para a Folha de Dados Padrão. 
13 GEPROD é a área dentro do Operador Logístico responsável pela implantação do processo de Gestão e 
Produtividade nas várias Filiais. 
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nos de ao menos um ano). Neste caso, o usuário precisa definir um percentual de crescimento 

para o trimestre atual em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Portanto, para um ICV 

Macro com histórico de volumes de 200 para um trimestre no ano passado e um percentual de 

crescimento de 5%, teremos uma previsão de volumes para o trimestre atual de 210 volumes. A 

terceira forma de definir uma Previsão de Volumes na aplicação é através da previsão média. É 

necessário ao menos seis meses de histórico trabalhado para realização do cálculo da média.  

Também é indispensável a definição de um percentual de crescimento. A diferença é que ao 

invés de aplicar o percentual de crescimento sob os volumes trabalhados no trimestre 

correspondente do ano anterior, a previsão média aplica o percentual em cima da média dos 

volumes trabalhados no ano anterior. A Figura 45 apresenta a Previsão de Volumes manual 

definida para o segundo trimestre de 2009 do Setor Expedição Dia. 

 

 
 

Figura 45. Previsão de Volumes, manual, definida no sistema. 
 

O Plano Mestre de Recursos é a próxima etapa. Para defini-lo, é necessário aprovar a 

Previsão de Volumes. A Tabela 14 mostra o Plano Mestre criado para o Setor Expedição. Para 

cada Setor, o consultor responsável cria uma tabela utilizando planilhas eletrônicas semelhantes 

à tabela apresentada. Mesmo sem visualizar as fórmulas de cálculo envolvidas nos atributos do 

plano mestre, é possível observar a complexidade da entidade, que é de fato a principal entidade 

do processo bem como a mais complexa. Como visto no capítulo 4, ela é responsável por 

dimensionar a quantidade de profissionais e seus respectivos cargos para cada Setor, a depender 

da capacidade produtiva, previsão de volumes definida entre outros parâmetros. Da linha 19 a 

22, a Tabela 14 apresenta a quantidade de horas produtivas para cada ICV Macro e para cada 

mês (Abril, Maio e Junho). A fórmula utilizada para cálculo das horas produtivas pode variar, 

mas basicamente segue o modelo abaixo: 

 

  ������������������ �� �
���������	
�����

��_�������
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 Onde: 

 VolumePrevistoMes é a previsão de volumes do ICV Macro definida para o mês; 

 ER_ICVMacro é o valor final da Expectativa Razoável da atividade Macro. 

Após definir a quantidade de horas produtivas de cada atividade Macro, o Plano Mestre 

adiciona um percentual de horas improdutivas, absenteísmo, a quantidade de horas de férias e a o 

total de horas de Outras Atividades em cada mês. Após consolidação das horas, é possível inferir 

a quantidade de auxiliar de expedição necessária em cada mês do segundo trimestre. No início 

deste capítulo, foi visto que a Expedição Dia possui dois Auxiliares de Expedição. Ao final da 

Tabela 14, observa-se a diferença entre a quantidade de pessoas recomendadas pelo Plano 

Mestre e a quantidade real no Quadro de Funcionário do Setor: “-1”, ou seja, o Setor está com 

uma pessoa a mais do que o recomendado pelo processo.  

Através de observações in loco, foi verificado que a montagem e criação do Plano mestre 

através de planilhas estão passíveis de falhas humanas. Além da possibilidade de erros, criar um 

Plano Mestre não é uma atividade rápida nem trivial. Com o objetivo de aumentar a velocidade 

de implantação do processo às Filiais, bem como evitar falhas humanas, todas as possibilidades 

para criação de um Plano Mestre foram escritas em regras de negócios e implementadas na 

aplicação. Desta forma, após definição da Folha de Dados Padrão e Previsão de Volumes, com 

apenas algumas intervenções do usuário, a aplicação cria automaticamente o Plano Mestre de 

Recursos. A Figura 46 e Figura 47 mostram o PM14 criado para o segundo trimestre de 2009 para 

o Setor Expedição. 

 

  

                                                
14 PM é uma sigla para Plano Mestre. 
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Tabela 14. Plano Mestre de Recurso utilizado no processo para o segundo trimestre de 2009. 

 
 

ITEM U. M.

9 Dias

10 O. C.

11 CTRC

12 CTRC

13 CTRC

14 MA

15 ER

16 ER

17 ER

18 ER

19 Horas

20 Horas

21 Horas

22 Horas

23 Horas

24 Horas

25 Horas

26 Horas

27 Horas

28 Pes

29 Horas

30 Pes

31 Pes

32 Pes

33 PesDiferença Pessoas Atuais Equiv./Recomendadas

Horas Necessárias para emissão de CTRC CIF

Horas Necessárias para emissão de CTRC FOB

1

Horas Necessárias Faltas (1,5%) 2,6 2,6

Total Horas Necessárias Expedição 187,2

-1,0 -1,0

47,6 48,7 49,8

4,7 4,8 4,9

-1,0

1

195,7

1.315 1.345

Nº dias úteis no mês 22,0

8,4

22,5 23,0

1.375Quant. de CTRC CIF

Junho de 2009Maio de 2009

87,26

361

Nº de Pessoas Diretas Equivalentes na Área 2,0 2,0

TOTAL HORAS NECESSÁRIAS

1,0

187,2

0,0

Nº de Pessoas Diretas Recomendadas

Nº de Pessoas Indiretas 0,0 0,0

2,0

13,8

1,0 1,0

191,5

85,36

191,5

0,00,0

1

13,5

195,7

Horas Necessárias Outras Atividades

Horas Improdutivas

Pessoas Necessárias Expedição

2,7

83,47

Horas Necessárias Férias 0,0

664

135

13,2

ER da emissão de CTRC EDI

8,4

INDICADOR Abril de 2009

PLANO MESTRE - Abril, Maio e Junho de 2009

Nº de horas trabalhadas/dia 8,4

ER da emissão de CTRC CIF

ER da emissão de CTRC FOB

27,63

28,17

132

Quant. de CTRC EDI

Quant. de emissão de Manifesto Rodoviário

Quant. de CTRC FOB 138

635

11,9Horas Necessárias para emissão de CTRC EDI

ER da emissão de Manifesto Rodoviário

Horas Necessárias para emissão de Manifesto Rodoviário 25,4

11,7

24,3 24,8

649

346 354

55,57

11,4

14,25
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Figura 46. Plano Mestre Detalhado do Setor Expedição (parte 1), na aplicação. 
 

 
 

Figura 47. Plano Mestre Detalhado do Setor Expedição (parte 2), na aplicação. 
 

 Baseado na Previsão de Volumes e no Plano Mestre, o GEPROD cria uma planilha para 

controle diário de cada semana do Setor. Trata-se do Plano e Controle Diário ou PCD. A Tabela 

15 mostra um PCD parcial, com os Planos Diários e o preenchimento da terça-feira (28/04 de 

2009). Além do trabalho para criar o PCD para as áreas, era necessário manter atualizado os 

Planos Diários de acordo com as mudanças na Previsão de Volumes e no PM. Com o sistema 

desenvolvido, a planilha de controle diário é gerada automaticamente a partir das metas e 

recomendações definidas na Previsão de Volumes e no Plano Mestre de Recursos. Em relação às 

alterações, foram construídas rotinas para refletir todas as modificações nas entidades iniciais ao 

PCD, facilitando a criação e manutenção do mesmo.  Atividades como cálculo dos planos diários 

não seriam mais necessárias com o uso do sistema. No processo original, as planilhas eram 
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entregues para preenchimento pelo Encarregado do Setor e, posteriormente, digitadas em 

planilhas eletrônicas pela equipe GEPROD. O sistema extinguiu esta atividade manual, 

permitindo ao responsável pela área preencher as informações de volumes trabalhados 

diretamente no sistema através da interface WEB, disponível em toda a empresa. A Figura 48 

mostra o Plano e Controle Diário gerado pelo sistema. Este exemplo revela o preenchimento das 

informações (horas e volumes) de segunda à quinta-feira. 

Tabela 15. Planilha para o Plano e Controle Diário do GEPROD. 

 
 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24. 27,63

25. 28,17

26. 55,57

27. 14,25

28. 83,47H
O

R
A

S
 P

R
O

D
U

T
IV

A
S EMISSÃO DE CTRC CIF

EMISSÃO DE CTRC FOB

HORAS 3,6

EMISSÃO DE CTRC EDI

EMISSÃO DE MANIFESTO

OUTRAS ATIVIDADES

46%% PRODUTIVIDADE

TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS

87%

7,7

3,6

6,8

MA 1,1 0,9

CTRC

0,0

0,10,2

2,1CTRC 2,2

CTRC 0,5

0

29

111

0

0

1

8,8

8,8

EMISSÃO DE CTRC E.D.I. - RODOVIÁRIO CTRC

VOLUMES 76

0

0

TERPLANO 

DIÁRIO 28/04
INDICADORES

UNIDADE

MEDIDA

1

AUXILIAR DE OPERAÇÃO (12:00 ás 22:00 de 

TER/SÁB)

PESSOAS 1

0,0HORAS

COMPENSAÇÕES HORAS

FOLGAS HORAS

H
O

R
A

S
 N

O
R

M
A

IS

AUXILIAR DE OPERAÇÃO (7:30 ás 17:30 de 

SEG/SAB)

HORAS

EMPRESTIMO (-) HORAS

8,00,0

8,8

0,0

EMPRESTIMO (+)

EMISSÃO DE CTRC MANUAL - AÉREO FOB CTRC

TOTAL HORAS NORMAIS

60

6

FÉRIAS / AFASTAMENTOS HORAS 0,0

0,0

FALTAS / ATRASOS HORAS 0,0

2,0

0,0

HORAS 14,8

TOTAL HORAS TRABALHADAS HORAS 14,8

HORAS EXTRAS - AUXILIAR DE OPERAÇÃO Horas

EMISSÃO DE CTRC MANUAL - RODOVIÁRIO FOB CTRC 4

EMISSÃO DE MANIFESTO - RODOVIÁRIO MA 16

EMISSÃO DE CTRC MANUAL - RODOVIÁRIO CIF CTRC 59

CTRC 0

TOTAL VOLUMES MOVIMENTADOS

EMISSÃO DE MANIFESTO - AÉREO MA 0

V
O

L
U

M
E

S

AUXILIAR DE OPERAÇÃO (12:00 ás 22:00 de 

TER/SAB)

HORAS 8,8

AUXILIAR DE OPERAÇÃO (7:30 ás 17:30 de 

SEG/SÁB)

PESSOAS

EMISSÃO DE CTRC MANUAL - AÉREO CIF

13
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Figura 48. Plano e Controle Diário, da Expedição Dia, no sistema. 

 

 Apesar de retirar do processo as planilhas construídas e mantidas manualmente, o sistema 

continuou com o preenchimento das informações através de entrada de dados colocados pelo 

responsável pelo Setor. Isto quer dizer que tanto as informações de horas trabalhadas, quanto os 

volumes trabalhados no dia-a-dia são informados pelo Encarregado do Setor diariamente. Este é 

um processo manual que consome uma quantidade considerável de horas e apenas com a 

integração do e-GEPROD com outros sistemas da corporação será possível produzir uma 

economia financeira relacionada às horas gastas diariamente com o preenchimento dos PCD’s. 

 Este capítulo não tem o objetivo de apresentar todo o sistema, mas as vantagens e 

desvantagens do seu uso para dar apoio ao processo. Por isto, não será apresentado controles 

como Empréstimo, Problemas e Ações Tomadas, entre outros. 

 Após o preenchimento das informações através dos PCD’s, considerado a etapa de 

execução, o sistema disponibiliza automaticamente relatórios utilizados pela equipe GEPROD e 

Gestores da Filial, relatórios estes que anteriormente eram concebidos manualmente em 

planilhas eletrônicas sendo passível de erros. 
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Figura 49. Relatório Gerencial do Setor, gerado pela aplicação. 

 A Figura 49 mostra o relatório gerado automaticamente pela aplicação para o Setor 

Expedição Dia. Além de servir aos gestores operacionais no acompanhamento de suas áreas, o 

relatório ajuda a equipe GEPROD a visualizar o andamento do preenchimento dos PCDs 

semanais. Apesar do sistema não possuir um relatório para acompanhamento diário, foram 

implementadas validações e alertas para bloquear o preenchimento do PCD para os encarregados 

que não preencherem as informações até o prazo limite (este prazo pode ser configurado para 

cada Setor). Em caso de bloqueios, apenas o Gerente Geral, Operacional ou Supervisor 

GEPROD poderá desbloquear o Setor dando continuidade à execução diária. 

 Este capítulo apresentou a implantação do Setor Expedição Dia na ferramenta 

computacional, apresentando as vantagens e desvantagens do uso do sistema. Verificamos que 

apesar de muitos benefícios, ele ainda precisa de algumas evoluções para gerar mais economia 

para a corporação, como por exemplo, a integração das informações que ainda são informadas 

manualmente. 
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Capítulo 7 

7. Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

O objetivo deste último capítulo é apresentar as considerações finais desta 

dissertação. Além disso, serão especificadas indicações para trabalhos futuros. 
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7.1 Considerações Finais  

As buscas para o alcance das metas empresariais estão obrigando as organizações a 

aumentarem sua capacidade produtiva e, ao mesmo tempo, enxugarem o quadro de funcionários, 

minimizando a ociosidade empresarial. Uma das técnicas utilizadas nas indústrias é o 

planejamento de recursos também conhecido no mundo acadêmico como MRPI (Correa & Caon, 

2007) e MRPII (Correa & Caon, 2007) amplamente utilizados em ERPs. Outra ferramenta 

empregada é a melhoria continua dos processos ou PDCA (assíncrono para Plan, Do Check and 

Act). 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma investigação em um processo especifico de 

Gestão e Produtividade, implantado em um Operador Logístico no Brasil, para concepção e 

construção de um sistema computacional capaz de automatizar e apoiar o processo. O capítulo 2 

(Fundamentação Teórica) apresentou que os modelos de Planejamento e Controle da Produção 

fazem tanto o planejamento dos recursos humanos quanto dos recursos materiais (insumos, infra-

estrutura etc.). Foi verificado no capítulo quatro desta dissertação (Investigação do Ambiente de 

Gestão da Produtividade no Rapidão Cometa) que o processo investigado realiza apenas o 

planejamento dos recursos humanos e controle da produtividade diferentemente dos MRPs, onde 

também há o planejamento dos recursos humanos. Outra constatação sobre o processo foi o fato 

do mesmo se tratar de um modelo de melhoria continua ou PERA15 (como é conhecido no 

Brasil).  

Após a investigação detalhada da Gestão e Produtividade, iniciou-se a fase de concepção 

do software. Com o uso de metodologias da Engenharia de Requisitos (Sommerville, 2004) e 

utilizando um método de desenvolvimento baseado no RUP (Kruchten, 2000), foi concebida e 

documentada uma aplicação para apoiar o processo em execução e diminuir o tempo gasto com 

atividades repetitivas. O Documento de Visão foi o primeiro documento a ser criado. Nele 

ficaram registradas as necessidades dos usuários chaves bem como a seleção para cada um dos 

problemas identificados. A segunda etapa se deu com as técnicas de elicitação de requisitos. 

Dentre as utilizadas, podemos citar: brainstorm, entrevista com usuários chaves e o 

acompanhamento in loco de reuniões periódicas e atividades do dia-a-dia do processo. Como 

saída a esta segunda etapa, obteve-se os requisitos da aplicação descritos no capitulo cinco deste 

trabalho. 

                                                
15 PERA, Planejamento Execução Relatório e Avaliação. 
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No capítulo cinco, foram apresentadas as etapas envolvidas na construção do software. 

Antes de iniciar a construção do aplicativo, mostramos a necessidade de uma técnica para 

dimensionamento de sistemas computacionais. No caso, foi utilizada a contagem de pontos de 

função. Com uma estimativa inicial do tamanho do sistema, iniciou-se a fase de construção na 

fabrica de software (Stefanini, 2009). Apos revisar parte do planejamento realizado para o 

projeto, o trabalho descreveu técnicas e processos utilizados para construção do aplicativo. 

Verificamos que o modelo de desenvolvimento empregado para formação do aplicativo foi o 

Iterativo e Incremental (Sommerville, 2004). A definição levou em consideração a complexidade 

do negocio e o alto risco de mudança de escopo do projeto. O projeto foi dividido em seis 

iterações: 

1. Gerais: responsável pelo desenvolvimento dos cadastros básicos; 

2. Coleta e Levantamento de Dados: envolvendo a construção das entidades 

associadas à Lista de Atividades e Período Base; 

3. Planejamento: construção das funcionalidades para Folha de Dados Padrão, 

Previsão de Volumes e Plano Mestre de Recursos; 

4. Execução: iteração responsável pelo desenvolvimento das entidades relacionadas 

ao dia-a-dia da operação como PCD (Plano e Controle Diário) e CPAT (Controle 

de Problemas e Ações Tomadas; 

5. Relatório e Avaliação: desenvolvimento dos relatórios utilizados pelos gestores 

para acompanhamento das operações e apoio a tomada de decisão; 

6. Visão Gerencial: ultima iteração responsável pelos painéis gerenciais com as 

consolidações de indicadores do processo (como produtividade, horas extras e 

compensadas etc.). 

Este trabalho mostrou o conjunto de atividades envolvidas em cada iteração: 

Detalhamento / ajustes nos Casos de Uso, Prototipagem (Sommerville, 2004), Modelos 

Navegacionais, Modelo de Dados (Heuser, 2004), Definição dos Modelos de Classes (Jacobson, 

Booch, & Rumbaugh, 2000), Desenvolvimento e Testes. Também foi detalhada a arquitetura 

definida e utilizada para construção do software, bem como o planejamento para sua execução. 

Como Estudo de Caso, a dissertação apresentou a implantação de um Setor Expedição Dia do 
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Operador Logístico no sistema, realizando um estudo comparativo entre as atividades antes e 

após inauguração do sistema computacional. 

Através de entrevistas com os usuários chaves, ver Tabela 7, constatou-se que o uso da 

aplicação automatizou as fases de Coleta e Levantamento de Dados, Planejamento, Relatório e 

Avaliação, provendo velocidade e confiabilidade ao processo. Apesar de extinguir as planilhas 

manuais, aumentando a confiabilidade e diminuindo o retrabalho, verificou-se no capitulo seis 

que a ferramenta não conseguiu diminuir, nem aumentou as horas gastas com entradas das 

informações no dia-a-dia, fase de execução realizada pelos responsáveis dos Setores. 

A empresa não possuía planejamento de recursos humanos nem o controle da 

produtividade das diversas áreas antes da implantação do processo. A sua chegada representou 

para os Encarregados de Setores e gestores de Filiais o nascimento de uma ferramenta capaz de 

apoiar o planejamento dos recursos humanos e controlar a produtividade. Algo que no passado 

era empírico hoje se baseia em números. Pode-se concluir que a construção do sistema 

computacional gerou escalabilidade, dando velocidade nas implantações, confiabilidade para os 

dados - uma vez que não era mais necessário o uso de planilhas manuais (evitando falhas 

humanas) -, e permitiu a implantação e controle das informações em mais filiais. 

7.2 Trabalhos Futuros  

Esta seção apresenta sugestões de trabalhos futuros concebidos a partir esta dissertação:  

• Como visto, a ferramenta computacional construída não conseguiu extinguir as 

entradas de dados manuais realizadas pelos encarregados de Setores, ou seja, as 

informações de volumes e horas trabalhadas continuaram sendo inseridas 

manualmente. Com o objetivo de gerar economia para o Operador Logístico, 

extinguindo as horas gastas com entradas manuais, podem-se construir as 

seguintes interfaces entre sistemas internos da organização: 

o Integração com Sistema Integrado de Transporte para minimizar as horas 

gastas com entradas manuais de informações de volumes no sistema; 

o Integração com sistema de RH ou Ponto Eletrônico para recuperar as 

informações de horas trabalhadas, faltas, férias etc. 
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• Especificação e implementação de novas funcionalidades como: relatório para 

acompanhamento do preenchimento diário dos PCDs; 

• Elaboração de indicadores corporativo e regionais, pois hoje a aplicação possui 

indicadores de produtividade por Setor, Área, Área Macro e Filiais. O indicador 

corporativo seria a consolidação de todas as filiais. Para os indicadores regionais, 

é necessário agrupar as filiais por regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-

Oeste. 

• Automação de outras etapas do processo, da fase de Coleta e Levantamento de 

Dados, como: possibilidade de manter os fluxos das atividades para cada Setor 

diretamente através da aplicação, permitindo um maior compartilhamento dos 

processos entre filiais e a automação do processo de calculo das Expectativas 

Razoáveis durante observações das mesmas.  
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