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   Atualmente as empresas encontram-se inseridas em mercados marcados por diversas 

transformações nas características de consumo. Desta forma, as empresas tentam adequar-se ao 

ambiente de constante transformação substituindo o paradigma da produção em massa pelo da 

flexibilidade.  

   Os resultados e o crescimento obtidos pelas empresas orientais nas últimas décadas, 

particularmente da Toyota Motors Company, despertaram as empresas ocidentais para esta 

mudança de cenário. Desde então, estas empresas começaram a implementar as técnicas e os 

conceitos da Produção Enxuta (no original, Lean Manufacturing). No entanto, poucas empresas 

conseguem romper verdadeiramente os tradicionais paradigmas da produção em massa. Entre 

os diversos problemas enfrentados durante um processo de implementação da Produção Enxuta, 

destaca-se a falta da formulação de um conjunto de medidas de desempenho que permitam aos 

gestores, gerir com adequada eficiência e eficácia as ações de implementação desta nova lógica 

produtiva. 

   O acompanhamento deste período de transição precisa ser norteado por um conjunto de 

indicadores de desempenho que possibilitem a devida motivação e orientação dos recursos 

envolvidos. Desta forma, optou-se por utilizar a metodologia do Balanced Scorecard, pois esta 

permite o acompanhamento do desempenho financeiro, através de relações de causa e efeito, 

em objetivos em diferentes perspectivas de uma empresa (cliente, processos internos e  

aprendizado e crescimento).  

   O modelo construído foi aplicado em uma empresa calçadista  de grande porte em fase inicial 

de implementação da Produção Enxuta. O modelo proposto culminou em resultados que 

representaram  adequadamente as dificuldades e os benefícios obtidos com o advento da 

Produção Enxuta. 
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ABSTRACT 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
POST-GRADUATE PROGRAMME IN PRODUCTION ENGINEERING 

A SET OF PERFORMANCE INDICATORS FOR THE LEAN MANUFACTURING 
IMPLEMENTATION PROCESS: A CASE STUDY 
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Performance Measures and Footwear Industry  

     
   Companies now have to operate in markets where patterns of consumption are undergoing a 

variety of transformations. In response to this, the paradigm of Mass Production has been 

giving way to more flexible Production Systems, in particular, Lean Manufacturing. 

   The introduction of Lean Manufacturing represents a complex change in the logic of 

production that has an impact on all stages in the Chain of Production. For this reason, a broad 

understanding of its benefits, prudent action and an appropriate system for monitoring 

performance are critical in ensuring that the System is a success.  

   This research was prompted by the scarcity of studies of the adequacy of traditional systems 

for monitoring company performance at the implementation stage of this novel mode of 

production. The Balanced Scorecard method was used to draw up the necessary indicators, as 

this ensures that the human resources involved are duly motivated and guided by expanding 

their concerns from the merely financial to non-financial areas such as seeing the customers’ 

point of view, internal processes and learning and growth. 

   It was possible to apply and test the model designed in a major footwear manufacturer 

currently in the process of introducing Lean Manufacturing. In this case the model proposed 

produced ways of measuring that adequately reflected the results achieved by the action taken 

as part of the introduction of Lean Manufacturing.  
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 1. INTRODUÇÃO 

    Nos tempos atuais as organizações vêm experimentando novos modelos de produção para 

buscar uma saída viável que assegure uma posição de destaque, ou até mesmo de 

sobrevivência, dentro de mercados cada vez mais competitivos. Segundo Fullmann em sua 

colocação no prefácio do livro de Goldratt (1997, p.V), “para ser superado não é preciso 

parar; basta permanecer com a mesma velocidade, atitude ou forma de pensar. O progresso 

não para, e aquele que não antecipa suas próprias mudanças está condenado a ser um 

perdedor”. 

    Pode-se, desta maneira, entender o surgimento e a consagração de diversos modelos de 

produção, entre os quais destacam-se a Teoria das Restrições (TOC) e o Sistema Toyota de 

Produção (STP) ou Produção Enxuta.  

    De fato, o panorama da demanda crescente vem cedendo espaço a uma nova realidade, 

marcada pelo surgimento de transformações das características do consumo. Desta forma, a 

substituição do sistema de produção em massa por sistemas de produção mais flexíveis tenta 

ser a resposta das empresas às mudanças impostas pelo mercado. Tais mudanças agravaram-

se a partir de 1973, quando ocorreu o primeiro grande choque do petróleo, seguido de 

recessão, afetando governos, empresas e sociedades do mundo inteiro. Muitas empresas 

sucumbiram e as que persistiram tiveram taxas de crescimento, se não igual, muito próximas 

de zero. 

    No entanto, uma organização industrial asiática consegui amenizar  as conseqüências 

decorrentes deste ambiente mundial inóspito. Uma organização em bases diferentes, e não 

apenas uma réplica do enfoque norte-americano para a produção em massa. Esta empresa, a 

Toyota Motor Company, possui um sistema que garante a produção de muitos modelos em 

pequenas quantidades a um baixo custo por meio da eliminação das perdas existentes ao 

longo dos processos. Diversas companhias japonesas, não somente na indústria 

automobilística, aderiram ao modelo adotado pela Toyota Motor Company e isto explica em 

parte o crescimento destas empresas no mercado mundial (figura 1.1) e o conseqüente 

fortalecimento da economia nacional japonesa, observado especialmente ao longo dos 

quarenta anos que sucederam o fim da 2ª guerra mundial. 

    Pode-se observar, atualmente, muitas indústrias do ocidente experimentando o uso de 

alguns conceitos e técnicas deste sistema. No entanto, muitas organizações fracassam em suas 

tentativas devido à não ruptura de tradicionais paradigmas administrativos e operacionais e 

por falta de uma reformulação adequada de suas medidas de desempenho. Parece senso 
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comum a necessidade de romper antigos paradigmas operacionais e administrativos; contudo, 

poucos atentam para a necessidade da reformulação das medidas de desempenho, com a 

utilização de indicadores que permitam refletir a eficácia das ações nesta nova conjuntura 

gerencial e produtiva. Este foi o quadro que inspirou o desenvolvimento desta pesquisa, ou 

seja, desenvolver um sistema de medição de desempenho que permita à empresa decidir e 

planejar  ações que direcionem o processo de implementação desta nova lógica de produção.  

Figura 1.1 – Distribuição da Produção de Veículos Motorizados por Região 1955-1988 

Fonte: Womack (1992, p.32) 

  1.1. Importância da Pesquisa 

    Sempre que um conjunto desenvolvido de instituições está plenamente estabelecido – caso 

da produção em massa – e um novo conjunto de idéias vem desafiar a ordem estabelecida, a 

transição entre uma maneira e outra de produzir bens e serviços costuma ser penosa. A 

implementação da Produção Enxuta é um processo complexo de mudança da lógica de 

produção, que interfere ao longo de toda a cadeia produtiva.  Não se tem certeza de que a 

produção enxuta prevalecerá. As chances deste sistema prevalecer dependem criticamente de 

uma ampla compreensão de seus benefícios, de ações prudentes e do suporte de um adequado 

sistema de monitoramento do desempenho. 
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    Em relação à compreensão dos benefícios possíveis com a implementação do Sistema de 

Produção Enxuta, existem inúmeros estudos desenvolvidos e destacados, tanto no meio 

acadêmico como no meio industrial, por autores como Taiichi Ohno, Shingeo Shingo, 

Yasuhiro Monden e James Womack. No entanto, estudos sobre a adequação dos sistemas de 

monitoramento de desempenho tradicionais usando a metodologia do Balanced Scorecard 

(BSC), desenvolvida na década de 90 pelos professores da Harvard Business School - Kaplan 

e Norton, em empresas que se encontram em processo de implementação da Produção Enxuta, 

são praticamente inexistentes. O Balanced Scorecard produz um alto impacto quando 

utilizada na indução de mudanças organizacionais, pois permite o desenvolvimento de vetores 

de desempenho em quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e 

aprendizado e crescimento e suas respectivas metas com três a cinco anos de antecedência, 

que, se alcançadas transformarão a empresa. Deve-se atentar para este tema uma vez que, a 

utilização dos limitados recursos e a perfeita condução das ações de implementação são 

fatores cruciais para o sucesso ou o fracasso destas iniciativas em companhias ocidentais.  

   No caso das companhias brasileiras, tal adequação é importante por diversas razões, mas 

Ghinato (1996, p.3) apropriadamente aponta, duas são fundamentais: 

    A primeira delas é a maior distância existente entre os padrões internacionais de 

competitividade e o desempenho da indústria nacional, o que empresta um caráter de 

emergência à estruturação de um sistema de gerenciamento industrial competitivo. 

    A segunda razão é que existem provas suficientes para crer no sucesso das implementações 

da Produção Enxuta em empresas ocidentais. Contudo deve-se ter em mente os inevitáveis 

reflexos de conjuntura sobre o sistema de organização industrial. A instabilidade sócio-

econômica e política, os baixos salários, o estilo de atuação dos sindicatos, o baixo nível de 

instrução da força de trabalho, a falta de tradição e incentivos à pesquisa e a falta de preparo 

gerencial são apenas algumas peças do cenário brasileiro capazes de derrubar as mais bem 

intencionadas iniciativas de implementação de um sistema de gerenciamento industrial sem as 

devidas adaptações.  

   A escolha deste tema de pesquisa deve-se às seguintes razões: 

1) A Produção Enxuta (STP) é o sistema de produção que sustenta, provavelmente, a mais 

competitiva das indústrias automobilísticas do mundo, destacando-a no cenário 

internacional: A Toyota Motor Company. 

2) Devido a este destaque, um grande interesse tem sido despertado no meio acadêmico e 

industrial, e consequentemente a ocorrência de inúmeros estudos, análises e tentativas 

de adaptações nos mais diversos ambientes. 
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3) Muitas destas iniciativas têm falhado devido à falta de uma transformação profunda da 

maneira de pensar sobre o gerenciamento do negócio dentro da abordagem enxuta. 

4) Os principais autores sobre STP (Ohno e Shingo) destacam em suas obras os elementos, 

os conceitos, as técnicas, valores e princípios do sistema. Contudo, pouco foi relatado e 

conceituado sobre o realinhamento ou até o desenvolvimento de novos indicadores de 

desempenho que permitam monitorar adequadamente o processo de implementação 

deste sistema através da captação das atividades críticas de geração de valor. 

5) O desenvolvimento de um sistema de monitoramento do desempenho, embasado na 

metodologia do BSC, proporcionará melhores resultados às iniciativas de adaptações 

nas empresas ocidentais e particularmente nas brasileiras.  

    Pretende-se por meio deste estudo propor um conjunto de indicadores de desempenho que 

tenha como base de sustentação os conceitos e valores da produção enxuta suportado pela 

técnica do Balanced Scorecard (BSC).  

     1.2. Objetivos da Pesquisa 

    Pretende-se desenvolver, aplicar e avaliar um sistema de monitoramento do desempenho a 

fim de promover as condições necessárias (alinhamento cultural, mudanças de paradigmas, 

minimização de perdas operacionais,...) para o processo de implementação da Produção 

Enxuta em uma empresa brasileira manufatureira de calçados.  

   A elaboração deste sistema culminará num conjunto de indicadores que visa facilitar a 

transformação de uma indústria manufatureira tradicional em massa para o modelo de 

Produção Enxuta. 

    Objetiva-se elaborar um modelo geral que possa ser, com as devidas adequações, aplicado 

em uma empresa brasileira calçadista.     

    O trabalho e o conjunto de indicadores propostos podem ser de grande importância tanto 

para o meio acadêmico como para o industrial. No meio acadêmico pode ser um instrumento 

de estudo e pesquisa, já no meio industrial pode auxiliar as empresas no entendimento, 

orientação e condução das iniciativas de implementação da Produção Enxuta. 

1.3. Método de Desenvolvimento da Pesquisa 

    Antes de iniciar o estudo em si, faz-se necessário a busca de elementos capazes de facilitar 

o entendimento acerca da origem e evolução da gestão da produção. Portanto, teve-se como 

fase inicial dos trabalhos, a busca das referências/fontes capazes de proporcionar uma noção 

clara dos fatores que contribuíram para o sucesso do desenvolvimento do Sistema da 
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Produção Enxuta no Japão, particularmente na Toyota. Desta forma, tentou-se proporcionar 

um entendimento adequado sobre os aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e 

competitivos do sistema. A compreensão destes aspectos é considerada, neste trabalho, como 

um fator de extrema importância para o sucesso do processo de implementação. Autores 

como Ohno, Shingo, Monden e Ghinato foram fontes básicas nesta etapa. 

   Pode-se considerar como fase seguinte do desenvolvimento, a identificação de 

oportunidades de adequação dos modelos estruturais da Produção Enxuta, propostos pelos 

autores descritos anteriormente, particularmente Monden e Ghinato, segundo uma lógica 

contábil de custeio. Desta forma, pretendeu-se proporcionar o entendimento das relações 

causais dos elementos constituintes da Produção Enxuta com os seus objetivos financeiros. 

   Em seguida, estudou-se a metodologia, do Balanced ScoreCard, de mensuração do 

desempenho capaz de traduzir a visão e a estratégia de uma empresa moderna num conjunto 

coerente de medidas de desempenho, preservando as mensuração do desempenho financeiro e 

complementando com perspectiva não-financeira.  

   Desta forma, analisou-se os elementos da Produção Enxuta sob a ótica do Balanced 

Scorecard, e a partir desta análise obteve-se uma estruturação dos objetivos do processo de 

implementação do modelo enxuto o que culminou posteriormente na seleção dos indicadores 

de desempenho. 

   O modelo de monitoramento, após ser construído e seguindo o ciclo de Shewart (PDCA), 

foi testado numa empresa selecionada para o estudo de caso a fim de identificar necessários 

ajustes e, principalmente, validar o mesmo. No caso, a seleção desta empresa foi determinada  

basicamente por três motivos: 

- Estar inserida em um mercado competitivo; 

- Pertencer a um grupo limitado de empresas da região que adotaram a iniciativa de 

implementação da Produção Enxuta; 

- Facilidade de obtenção dos dados uma vez que o autor desta pesquisa é membro 

atuante do processo de implementação desta organização. 

   As conclusões da pesquisa foram construídas comparando-se os resultados obtidos com a 

aplicação prática do modelo proposto diante de suas expectativas e fundamentos.   

       1.4. Estrutura da Pesquisa 

    No capítulo 2 apresenta-se o Sistema da Produção Enxuta, descrevendo sua origens e 

evolução, princípios e conceitos e finalizando com a apresentação detalhada de uma nova 

abordagem sobre sua estrutura constituinte. 
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   Na seqüência, o capítulo 3 detalha os processos de monitoramento, descrevendo o 

monitoramento de desempenho, o apoio deste ao longo das atividades de mudança e a função 

e características de seus indicadores. 

    O capítulo 4 apresenta a proposta do modelo de monitoramento do processo de 

implementação, detalhando a natureza dos indicadores propostos. 

    Em seguida, no capítulo 5, apresenta-se um caso real da aplicação deste modelo numa 

empresa manufatureira calçadista, relatando-se brevemente sobre a empresa, seus objetivos 

com a implementação da Produção Enxuta, a estratégia e a base científica adotada para o 

processo de implementação e, finalizando o capítulo, faz-se uma comparação entre o modelo 

original de monitoramento e o proposto.  

   No capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos com a nova forma de monitoramento 

do desempenho, discutindo as vantagens e desvantagens de sua utilização. 

   Por fim, o capítulo 7 apresenta a conclusão do trabalho destacando as contribuições geradas 

pela pesquisa além de fornecer sugestões para trabalhos futuros. 

   1.5. Limitações da Pesquisa 

   Este trabalho apresenta as seguintes limitações: 

a. Há uma escassez bibliográfica (pelo menos escrita ou traduzida para o português ou 

inglês) abordando este tema com a atenção necessária. 

   As clássicas obras de autores consagrados como Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Yasuhiro 

Monden e James Womack apresentam uma visão operacional de aplicação dos conceitos, 

princípios e ferramentas do Sistema Toyota de Produção. Estas obras abordam pouco ou 

praticamente nada sobre este tema. Entre os autores consultados apenas Brian Maskell detalha 

as questões teóricas e práticas envolvendo medidas de desempenho em empresas de classe 

mundial. 

b. O modelo proposto será colocando em teste numa empresa manufatureira calçadista, o 

que pode, de certa forma, limitar os resultados alcançados para a realidade da mesma. 

Contudo, espera-se que os resultados possam servir como referência para as empresas 

dos mais variados segmentos, estimulando-as a aplicarem o modelo proposto com as 

alterações devidas para as realidades das mesmas. 

c. O foco deste trabalho limitou-se no desenvolvimento e validação de um conjunto de 

indicadores modelo que permitissem o alinhamento das ações gerenciais com o processo 

de implementação da Produção Enxuta. Desta forma, a estratégia de divulgação, 

envolvimento dos colaboradores e o sistema de informação utilizados em sua aplicação 
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na empresa analisada no estudo de caso, apesar de considerar-se importantes, serão  

abordados parcialmente nesta obra uma vez que extrapolam a abrangência desta.  

2. O SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA 

    Muitos artigos e publicações recentes têm tratado do destacado desempenho dos 

fabricantes japoneses. As conquistas dos japoneses devem-se a múltiplos fatores, incluindo a 

falta de espaço, de recursos naturais e a aceitação e o reconhecimento da necessidade de 

melhorar a produtividade após a Segunda Guerra Mundial.  

   O objetivo central da Produção Enxuta consiste em capacitar as organizações para responder 

com rapidez às constantes flutuações da demanda do mercado através do alcance efetivo das 

principais dimensões da competitividade: flexibilidade, custo, qualidade e atendimento. 

   Segundo Ghinato (1996, p.12), embora a ruptura das práticas japonesas em relação ao 

fordismo seja uma questão controvertida, é importante ressaltar que o modelo japonês não se 

contrapõe ao princípio de produção em massa, mas sim, à necessidade de produzir em grandes 

lotes. Esta idéia de continuidade é reforçada pelas inúmeras declarações de Ohno (1997) – 

idealizador do sistema de produção da Toyota, como segue abaixo: 

   “Eu não tenho a intenção de criticar Henry Ford (1863-1947). Ao contrário, eu sou crítico 

dos sucessores de Ford, que têm sofrido de excessiva dependência da autoridade do sistema 

Ford precisamente porque ele tem sido tão poderoso e criou tantas maravilhas em termos de 

produtividade industrial”. 

   O Sistema da Produção Enxuta emergiu naturalmente do funcionamento da empresa durante 

um período de mais de cinco décadas. Em conseqüência, e segundo Spear & Bowen (1999, 

p.2), muitas vezes os funcionários da Toyota sequer conseguem explicá-lo de forma 

articulada. Desta forma, torna-se essencial a compreensão da origem, princípios e conceitos 

deste sistema a fim de obter-se um entendimento adequado do sucesso da Toyota.  

2.1. Origens e Evolução da Produção Enxuta 

    A Toyota é comumente denominada a mais japonesa das companhias automobilísticas do 

Japão, localizando-se na cidade de Nagóia, em vez da cosmopolita Tóquio. Sua família 

fundadora, os Toyoda, teve êxito, primeiro, no ramo da maquinaria têxtil, em fins do século 

XIX, desenvolvendo teares tecnicamente superiores aos então competidores ingleses. 

    O entusiasmo pela indústria automobilística começou depois da primeira viagem de Sakichi 

Toyoda – fundador do Grupo Toyoda – aos Estados Unidos em 1910. Naquela oportunidade o 

famoso “modelo T” de Ford estava no mercado há apenas dois anos, mas ele pôde perceber o 
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tremendo sucesso e a crescente popularidade do automóvel. A padronização e o projeto 

voltado para a produção em massa foram os pontos destacados por Toyoda. 

    Após esta primeira viagem, várias pessoas do grupo Toyoda visitaram as unidades da Ford 

nos Estados Unidos. A conseqüência destas viagens foi a criação, pelo filho de Sakichi 

Toyoda – Kiichiro Toyoda, na década de 1930, do Departamento Automobilístico, mais tarde 

transformado na Toyota Motor Company Ltd.(TMC). Neste período, a produção da Toyota era 

realizada de forma artesanal, sendo interrompida com a Segunda Guerra Mundial. 

   Após a Guerra, a Toyota encontrava-se determinada a entrar na produção em larga escala. 

Isto é evidente em uma passagem de um discurso de Kiichiro Toyoda (Womack, 1992), então 

presidente da TMC, em outubro de 1945: 

   “Sem dúvida a era do automóvel chegará ao Japão em breve. O automóvel será 

fundamental para a promoção da indústria de bens de consumo e a decorrente estabilização 

da economia japonesa. Consequentemente, como fabricantes de automóveis, é nossa 

responsabilidade e dever ajudar tornar isso uma realidade o mais rápido possível”. 

   A partir de então, iniciou-se a busca por um sistema de produção que se adaptasse à 

realidade da Toyota. 

   No início tentou-se aplicar os conceitos utilizados por Ford, no entanto não se conseguiu 

alcançar os resultados obtidos pelo fabricante americano. Foi quando, em 1956, o então 

engenheiro chefe da Toyota, Taiichi Ohno, desembarcou nos Estados Unidos para estudar 

mais profundamente as técnicas e conceitos da produção em massa, a fim de solucionar os 

problemas que limitavam a obtenção de melhores resultados. 

   Ohno constatou que a produção em massa precisava de melhorias, uma vez que havia 

tremendas perdas inerentes ao sistema, dentre as quais pode-se destacar: 

?? Trabalhadores mal utilizados; 

?? Tarefas sem sentido e repetitivas; 

?? Os especialistas projetam as tarefas e as linhas de produção; 

?? A qualidade era ignorada durante o processo de produção; 

?? Necessidade de grandes armazéns para inventário em processo. 
   Desta forma, o Sistema Toyota de Produção foi se diferenciando aos poucos dos sistemas 

ocidentais, quando em 1973 foi reconhecido mundialmente devido aos resultados obtidos em 

plena Crise do Petróleo, quando muitas empresas sucumbiram frente ao aumento dos preços 

de energia em todo o mundo. 
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   Sendo assim, o Sistema da Produção Enxuta, da forma como é difundido atualmente, 

desenvolveu-se durante cinqüenta anos e continua a se desenvolver, enfatizando o princípio 

de ser um sistema em constante evolução. 

2.2. Princípios e Conceitos Fundamentais da Produção Enxuta 

   Segundo Monden (1984, p.1), 

 “O Sistema de Produção da Toyota é um método racional de fabricar produtos pela 

completa eliminação de elementos desnecessários na produção, com o propósito de reduzir 

custos. A idéia básica neste Sistema é produzir os tipos de unidades necessária s no tempo 

necessário e na quantidade necessária. Com a realização deste conceito podem ser 

eliminados os inventários intermediários e os estoques de produtos acabados, então 

desnecessários”. 

   A estes elementos desnecessários dá-se o nome de perdas e trata-se de atividades que geram 

custo e não contribuem, de maneira significativa, na transformação da matéria-prima em 

produto acabado. A completa eliminação das perdas é uma forma efetiva para alcançar o 

objetivo maior de uma empresa: aumentar seu lucro hoje e no futuro. Atividades como espera, 

acumulação de peças semiprocessadas e passagem de materiais de mão em mão são 

consideradas como perdas e que, portanto, devem ser imediatamente eliminadas. 

   A definição e o objetivo do Sistema de Produção da Toyota sugerida por Monden são 

ratificados pelos diversos autores sobre este tema, tais como Womack, Ghinato e Black, o que 

torna claro a coerência do Sistema em traduzir o objetivo corporativo em fundamentos que 

viabilizem a sua aplicação no chão-de-fábrica. 

2.2.1. Princípio da Agregação de Valor 

   A primeira etapa fundamental para a eliminação das perdas e conseqüente redução dos 

custos é a identificação ao longo do processo produtivo de quais atividades contribuem de 

maneira significativa na transformação da matéria prima em componentes ou produtos 

acabados. Esta identificação é designada a posição de pioneira, pois, segundo Rother & Shook 

(1998), desta forma se “aprende a enxergar” o todo, ou seja, pode-se separar o que é 

necessário daquilo que não é necessário para produzir um produto. Além disso, deve-se 

relacionar os elementos identificados com uma medida que esteja vinculada diretamente com 

a redução de custo: tempo. Os propósitos desta relação são visualizar o impacto financeiro 

causado pelas perdas e o potencial de economia com a eliminação das mesmas.  Reduzindo o 

tempo gasto pelos operadores em atividades desnecessárias à produção de bens, reduz-se a 

necessidade de contratação de operadores adicionais para as variações de demanda devido à 
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redução da ociosidade e aumento da produtividade e, como normalmente os custos indiretos 

de fabricação são rateados usando-se como base o tempo de fabricação em cada etapa do 

processo, pode-se, também, amenizar as distorções existentes na contabilidade tradicional. 

   O princípio da agregação de valor viabiliza a identificação destes elementos respaldando-se 

nos conceitos difundidos por Ohno em sua obra. Conforme Ohno (1997, p.74) afirma, existem 

dois tipos de operações: aquelas que agregam e as que não agregam valor ao produto. 

Quaisquer outras atividades devem ser classificadas como perda, pois não são essenciais na 

execução da operação. 

   Operações que agregam valor transformam realmente a matéria-prima, modificando a forma 

ou adicionando novos elementos neste material. Elas transformam a matéria-prima em 

componentes ou produtos e aumentam o seu valor através de atividades como montagem de 

partes, forjamento, estampagem de chapas, soldagem, tratamento térmico, pintura, costura e 

“cura” de adesivos. 

   Operações que não agregam valor são todas as atividades necessárias como suporte ao 

processamento propriamente dito, ou seja, são operações inevitáveis com a atual tecnologia e 

recursos da produção. Em essência, também são perdas que podem ser eliminadas somente 

através da mudança das condições de trabalho, e/ou tecnologia. 

   Pode-se considerar como perdas quaisquer operações ou movimentos desnecessários que 

absorvam recursos, ou seja, gerem custo, e que não agregam valor ao produto. 

   Segundo Shingo (2000, p.29), um processo é constituído de quatro operações básicas: 

1- Processamento: montagem, desmontagem, alteração de forma ou 

qualidade; 

2- Inspeção: comparação com um padrão; 

3- Transporte: mudança de local do produto; 

4- Estocagem: um período de tempo em que nenhum processamento, 

transporte ou inspeção é realizado no produto. 

   Dessas, apenas o processamento agrega valor; os outros podem e devem ser entendidos 

como perdas. Segundo Ohno (1997, p.74): 

   “Estar se movendo não significa estar agregando valor. Agregar valor significa fazer o 

processo avançar efetivamente no sentido de completar a tarefa. O ideal é ter 100% de 

trabalho com valor agregado. Esta foi a minha maior preocupação durante o 

desenvolvimento do Sistema Toyota de Produção”. 
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   Considerando assim, chega-se à conclusão que a proporção de trabalho com real valor 

agregado (trabalho líquido) é baixa. Esta conclusão contraria a impressão de muitos 

profissionais ocidentais (figura 2.1).   

2.2.2. Princípio do Não Custo 

    O Sistema de Produção Enxuta é em essência a constante perseguição às perdas e sua 

completa eliminação. Contudo, isto só faz sentido caso esteja vinculado consistentemente ao 

objetivo de redução dos custos (Ghinato, 1996). Na Toyota, como em qualquer outra indústria 

manufatureira da atualidade, o lucro pode ser obtido ou incrementado com a redução dos 

custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Componentes do Movimento dos Trabalhadores 

Fonte: Ohno (1997, p.74) 

   O pós-guerra e a 1ª Grande Crise do Petróleo em 1973 provocaram profundas alterações no 

comportamento da demanda. Esta passou a ser marcada pela exigência de produtos cada vez 

mais diferenciados, de qualidade superior, prazos de entrega cada vez mais reduzidos e preços 

compatíveis (decrescentes). Desta forma, a redução do custo passou a ser o objetivo de 

qualquer fabricante de bens de consumo que almeje sobreviver no mercado atual. 

?? Caminhar até outro local para receber 
peças; 

?? Remover as embalagens das peças 
compradas de subcontratantes; 

?? Remover pequenas quantidades de 
peças de uma caixa grande; 

?? Apertar um botão de acionamento  

Movimento

do
Trabalhador 

Trabalho com

Valor Agregado

Trabalho 
Sem Valor

Agregado

Trabalho 
 Líquido

Perdas

Totalmente desnecessário 
ao fazer o trabalho 

?? Tempo disponível; 
?? Transportar sem sentido; 
?? Empilhar estoques de produtos 

Intermediários; 
?? Trocar os produtos de mãos; 
?? Transportar o material para outro lugar que 

não o de destino. 

Não agrega valor mas que 
deve ser feito por causa 
das atuais condições de 
trabalho 

 Perdas 



 16 

   A sobrevivência dos fabricantes de bens de consumo sob estas novas condições não poderia 

mais ser sustentada pelo seguinte princípio básico de custo: 

                                            CUSTO  +  LUCRO  =  PREÇO DE VENDA 

   Analisando a fórmula, costuma-se referir aos custos de fabricação como sendo “um 

elemento dado” que está muito além do controle dos administradores ou gerentes do processo. 

Além disso, considera-se o preço de venda como sendo uma variável que pode ser ajustada 

para balancear as flutuações dos custos. 

   Devido ao endurecimento das condições de mercado conforme descrito anteriormente, o 

poder de escolha dos consumidores passa a determinar o preço de venda. Desta forma, existe 

uma alteração na lógica da aplicação da fórmula do princípio básico de custos, conhecido 

como o “Princípio do Não Custo”: 

                                            PREÇO DE VENDA – CUSTO = LUCRO 

   Algebricamente estas fórmulas são idênticas, mas em uma análise mais profunda elas 

tornam-se bastante diferentes. Com a intensa competitividade mundial vigente, os 

compradores, ao invés dos vendedores, são os que ditam o preço. A única maneira das 

empresas sobreviverem e assegurarem seus lucros é mantendo seus custos mais baixos do que 

os preços aos quais os consumidores estariam dispostos a pagar. Conseqüentemente deve-se 

priorizar a atividade de redução de custos por meio da eliminação das perdas (figura 2.2.).       

    O custo deve ser entendido como resultante da combinação de vários recursos aplicados na 

geração de um produto. A redução do custo é obtida pela racionalização do uso dos recursos 

necessários. Caso um determinado produto utilize, para ser fabricado, certo volume de 

recursos (material, mão-de-obra, máquinas, tempo, ...) que podem ser reduzidos possibilitando 

um menor custo, então se pode dizer que esta parcela de recursos extras é essencialmente 

“Perda”. As empresas que operam adicionando lucros aos custos de seus produtos para 

determinar o preço de venda, dificilmente estarão motivadas a eliminar totalmente as perdas 

existentes em seus processos. 

2.2.3. Princípio da Eliminação das Perdas 

   A completa eliminação das perdas busca maximizar o trabalho que adiciona valor, reduzir 

progressivamente o trabalho que não agrega valor e abolir toda e qualquer forma de perda 

(Ghinato, 1996, p.54). No entanto, para eliminar as perdas deve-se inicialmente identificá-las 

completamente e isto exige um estudo detalhado da rede de processos e operações que 

compõem a estrutura da produção. 
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   Esta eliminação se dá através das reduções de mão-de-obra e de inventário, identificação 

das disponibilidades extra das instalações e equipamentos e pela diminuição gradual das 

perdas secundárias. Estas perdas secundárias são, por exemplo, o aumento do consumo de 

material e energia em decorrência da utilização do excesso de mão-de-obra executando 

trabalho desnecessário. 

   Todas as perdas primárias ou secundárias descritas acima eventualmente tornam-se parte 

dos custos diretos e indiretos de mão-de-obra, da depreciação, e dos gastos gerais com 

administração. Enfim, elas contribuem para o aumento dos custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.2 – Custo Tradicional & Princípio do Não Custo 
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excesso de níveis hierárquicos na fábrica ou, segundo Womack (1998, p.3), projetos de 

mercadorias e serviços que não atendem às necessidades dos clientes. 

2.2.3.1. Perda por “Superprodução” 

       A perda por superprodução é considerada por Ohno (1981, p.75), como sendo a mais 

danosa das perdas, uma vez que esta tem a propriedade de ser uma combinação de todas as 

outras perdas e, por isso, é  a mais difícil de ser eliminada.  

   Segundo Shingo (1988, p.326; 1989, p.103), existem dois tipos de superprodução: 

?? Quantitativa 

?? Antecipada 

   A perda por superprodução do tipo quantitativa trata-se de fazer mais do que o necessário, 

ou seja, produzir além do volume programado ou requerido. Exemplificando, com a 

aproximação da data de entrega, seria terrível encontrar produtos defeituosos que causassem 

uma redução na quantidade pronta para expedição (perda por “Defeitos”). Para evitar esta 

redução, normalmente estima-se um fator (margem) de “segurança” com a intenção de 

satisfazer a quantidade do pedido programado (demanda). Se, no entanto, ocorrer uma 

redução da quantidade dos produtos defeituosos gerados pelo processo, restarão peças ou 

produtos desnecessário naquele momento. Estes produtos, normalmente, são mantidos em 

estoque (perda por “Estoques”) na esperança de um novo pedido para estes produtos. Este 

estoque, ou inventário, resultante da produção de produtos a mais, é chamado de 

superprodução quantitativa. Segundo Shingo (1988, p.97), “este é um tipo de perda 

inadmissível sob qualquer hipótese e está completamente superada pela Toyota”. 

   A perda por superprodução do tipo antecipada ocorre quando produtos intermediários ou 

finais são produzidos antes de serem realmente necessários. Este tipo de perda por 

superprodução é, normalmente, abordado como um mal necessário para atender os pedidos 

dentro dos prazos estabelecidos. Segundo Shingo (2000, p.35), 

“Todo mundo concorda que é um desperdício manter produtos excedentes, e a maioria dos 

gerentes faz o possível para evitar os estoques excedentes. Contudo, de uma forma estranha, 

os artigos produzidos antes de serem necessários – superprodução antecipada – geralmente 

não são encarados com indesejáveis. Na verdade, sempre surge um alívio quando um prazo 

de entrega não é perdido”. 

Esta perda não é tolerada na Toyota Motors e é a mais perseguida. 
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2.2.3.2. Perda por “Transporte” 

    O transporte é uma atividade que não agrega valor, e como tal pode ser encarado como 

perda que deve ser minimizada ou eliminada. Contudo, as empresas aceitam esta atividade em 

seu processo como um “dado”. A movimentação de materiais dentro da fábrica, assim como a 

dupla movimentação do estoque em processo entre vários pontos de estocagem pode tornar-se 

parte da prática padrão. Contudo, confunde-se muito entre otimizar ou eliminar o transporte 

com melhorar os meios de transporte. Abaixo, segue o comentário de Shingo (1996, p.46): 

   “Viajar pela Europa convenceu-me de que os europeus e americanos não fazem distinção 

entre melhorar o transporte e melhorar os meios de transporte. A maioria das pessoas 

acredita que melhorar o transporte refere-se à realização de atividades, como o uso de 

empilhadeiras ou a instalação de correias transportadoras. Esses exemplos podem significar 

melhores meios de transporte, porém eles não representam melhorias no transporte 

propriamente dito. Melhorar o transporte significa reduzi-lo ou até eliminá-lo, e a única 

maneira de se alcançar tal objetivo consiste em melhorar o layout”. 

   A maioria das empresas ocidentais adota em suas fábricas o leiaute funcional, que agrupa 

num mesmo local, equipamentos similares. Porém, este tipo de configuração fabril 

inevitavelmente requer transporte entre os processos, podendo em alguns casos, segundo 

Ghinato (1996, p.56), ocupar 45% do tempo total de fabricação de um item. Portanto, estes 

transportes impactam diretamente nos custos e devem ser otimizados ou eliminados. 

  2.2.3.3. Perda no “Processamento em Si” 

   São parcelas do processamento que poderiam ser eliminadas sem afetar as características e 

funções básicas dos produtos ou serviço. Algumas operações existem apenas em função do 

projeto ruim de componentes ou manutenção inadequada, que geram improvisações e 

adaptações, podendo, portanto ser eliminadas. Segundo Ghinato (1996, p.57), a utilização de 

técnicas de Engenharia e Análise de Valor na determinação das características e funções do 

produto ou serviço e dos métodos de fabricação a serem empregados, é extremamente 

recomendável como forma racional de otimizar o processamento. Exemplificando, numa 

determinada fábrica, os operadores tinham que dobrar os retalhos de uma guilhotina para que 

pudessem caber num pallet para transporte. Como solução, o pallet foi reprojetado de modo a 

poder acomodar longas tiras de metal, eliminando, por conseqüência, a necessidade daquela 

operação. 

2.2.3.4. Perda por “Movimentação” 

   Classifica-se como perda por movimentação os movimentos desnecessários realizados pelos 

operadores na execução de uma operação. Um operador pode parecer ocupado porque ele está 
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procurando uma caixa de componentes desaparecida ou indo até o escritório do supervisor 

para receber novas ordens de produção. O valor agregado dessas atividades é nulo e estas 

impactam diretamente nos custos de fabricação, pois a realização de movimentos 

desnecessários pode implicar na necessidade de mais mão de obra e o consumo inadequado 

do tempo. Portanto estes movimentos devem ser eliminados. 

   Este tipo de perda pode ser eliminado através de melhorias baseadas nos estudos dos tempos 

e movimentos de Taylor, Frank e Lilian Gilbreth. Através do estudo dos movimentos pode-se 

elaborar um conjunto de operações padronizadas que são tarefas absolutamente necessárias na 

geração de valor. Tipicamente, a introdução destas melhorias pode reduzir os tempos de 

operação, segundo Shingo (1996, p.229), em 10% a 20%. Também se pode racionalizar os 

movimentos necessários nas operações por meio da mecanização, transferindo para a máquina 

atividades manuais realizadas pelo operador.  

   No entanto, com a mecanização das operações, reduzir-se-á o tempo necessário para  

realizá-las. Em muitos casos, a redução deste tempo irá simplesmente aumentar o tempo de 

espera das pessoas envolvidas, o que praticamente invalida este investimento, a menos que o 

número de pessoas possa, de fato, ser reduzido. 

2.2.3.5. Perda por “Espera” 

   O Processo é composto de quatro fenômenos, que são: operação, inspeção, transporte e 

espera. Onde espera é um estado no qual o tempo passa sem que haja a ocorrência da 

operação, inspeção ou transporte. Uma espera aumenta o custo, mas não agrega valor ao 

produto. 

    As esperas eram tradicionalmente divididas em esperas de processo (esperas longas) e 

esperas temporárias (esperas curtas). Ou seja, elas eram caracterizadas simplesmente pela 

duração do tempo de espera. 

    Porém, segundo Shingo e Ghinato (1996, p.258 e 1996, p.61), as esperas são classificadas 

pela causa do atraso que elas geram. Existem três tipos: a perda por espera de processo, espera 

de lote e espera do operador. 

   A perda por espera de processo envolve a espera de todo um lote entre processos. Como 

exemplo, o lote inteiro aguarda o término da operação que está sendo executada no lote 

anterior, até que a máquina, dispositivos, e/ou operador estejam disponíveis para o início da 

operação. Possíveis razões para esperas de processo incluem falta de sincronização, 

problemas de ritmo, variações no tamanho de lotes adjacentes e processos convergentes (onde 

a produção de diversos processos flui para um único processo). 
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    A perda por espera do lote ocorre quando componentes de um lote esperam até que o 

processamento de todo o lote seja concluído. Como exemplo tem-se um lote de mil peças que 

está sendo processado e a primeira peça, após ser processada, fica esperando as outras 

novecentas e noventa e nove peças passarem pela máquina para seguir no fluxo com o lote 

completo. Segundo Shingo (1996, p.29), “a espera de lote acontece quando itens individuais 

esperam para entrar em compasso com o lote inteiro”. 

    A perda por espera do operador é a ociosidade do operador devido ao desbalanceamento de 

operações.  Este tipo de espera pode ser contornado com o uso do estudo da relação de espera. 

Este é um estudo analítico no qual todos os elementos de uma operação são considerados. O 

objetivo do estudo da relação de espera é analisar fenômenos que ocorrem irregularmente, tais 

como preparação e margens de folga para fadiga. 

     A perda por espera é responsável por grande parte do tempo total necessário de produção 

de uma determinada peça ou produto, como pode ser visto na figura 2.3. Isto permite 

constatar que em muitas empresas existe capacidade excedente e isto pode ser uma das razões 

da existência de grandes estoques entre os processos e conseqüentemente do capital 

estagnado. 

     É importante observar que o princípio de completa eliminação das perdas que sustenta o 

Sistema Toyota de Produção é menos rígido quando se trata da perda por espera das 

máquinas. 

Figura 2.3 – Ciclo de Produção e Espera (produção de uma barra de direção) 

Fonte: Shingo (1996, p.284) 

   Na verdade, é o único tipo de perda tolerável pelo sistema, normalmente como resultado de 

um “trade-off” entre perda por espera da máquina e do operador.   
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2.2.3.6. Perda por “Defeitos” 

    Segundo a American Society for Quality Control – ASQC (1983, p.15), a perda por 

fabricação de produtos defeituosos é o resultado da geração de produtos que apresentem 

alguma de suas características de qualidade fora de uma especificação ou padrão estabelecido 

e que por esta razão não satisfaçam a requisitos de aplicação (uso). 

    Este tipo de perda é a mais visível e comum dentre todas as outras perdas, pois se pode 

observá-la exatamente no produto ou serviço fornecido para o cliente.  Como conseqüências 

desta perda tem-se, normalmente, a necessidade da realização do retrabalho ou do 

sucateamento da peça ou produto danificado.  

    Quando se faz o balanceamento das operações objetivando o nivelamento do fluxo de 

produção são essenciais a identificação e a eliminação deste tipo de perda. Isto porque a 

circulação de produtos defeituosos ao longo do fluxo de produção é capaz de desencadear a 

geração de perdas por espera, por transporte, por movimentação, por estoques e uma série de 

outras perdas secundárias.   

    Esta perda além de exercer uma influência muito forte sobre a estrutura do sistema 

produtivo é também a que mais impacto negativo é capaz de transferir ao cliente, tanto interno 

como externo.  

    A comprovação deste impacto sobre o cliente externo é possível tomando-se indicadores 

tradicionais e muito simplificados: atendimento, preço, prazo, qualidade e quantidade.  

    Segundo Ghinato (1996, p.60), 

“Resumidamente pode-se afirmar que a geração de produtos defeituosos pode atingir o preço 

de venda, comprometer a programação de quantidades a serem entregues, afetar os prazos de 

entregas pelos atrasos devido as paradas de processamento, recuperações, inspeções 

adicionais e fabricação complementar”. 

    Nenhuma das outras perdas tem a capacidade de impactar tão profundamente o cliente”. 

 2.2.3.7. Perda por “Estoques” 

    O sentimento de “estar mais seguro” quando se tem considerável nível de estoques parece 

ser algo natural nas pessoas. Contudo, segundo Ohno (1997, p.71), o estoque em excesso é a 

maior de todas as perdas, pois seria necessário ter-se recursos adicionais (prédios, mão-de-

obra, ...) para manter e administrar estes estoques. 

    Uma grande barreira, além do sentimento de alívio, para a busca de uma redução ou até 

mesmo a eliminação das perdas por estoques é a “vantagem” que os estoques proporcionam 

de aliviar problemas de sincronia entre os processos. Os estoques permitem que os processos 
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trabalhem independentes e isolados de maneira ininterrupta e buscando ótimos locais. Quanto 

maior o estoque isolador, maior é o grau de independência entre os processos. 

    No entanto o principal argumento contra esta abordagem tradicional recai sobre a própria 

condição que ele visa promover, ou seja, a independência entre os processos. Quando um 

problema ocorre num dado processo, este problema não se torna imediatamente aparente nos 

outros processos, que continuam produzindo sem preocupar-se com tal fato. 

   Desta maneira os estoques evitam que os problemas sejam descobertos e solucionados de 

maneira eficiente, escondendo outras perdas. A ilustração da figura 2.4. exemplifica este 

encobrimento gerado pelos estoques.  

Figura 2.4 – A redução do Nível de Estoques Permite a Visualização dos Problemas da Produção 

Fonte: Slack (1996, p.477) 

   As perdas existentes na produção são representadas como pedras no leito de um rio, as quais 

não podem ser vistas em virtude da profundidade da água. A água nesta analogia representa o 

nível de estoque na produção. Ainda que as pedras não possam ser vistas, elas causam 

turbulência, ou seja, uma série de atividades que não agregam valor como, por exemplo, o 

retrabalho de produtos semi-acabados e busca por informações e orientações. A redução 

gradual do nível de estoques expõe as perdas existentes no fluxo do processo e deve-se 

eliminá-las a fim de permitir a continuidade do fluxo. 

2.2.4. O Conceito do Mecanismo da Função Produção 

   A estrutura da produção, segundo Shingo (1996), é constituída por uma rede de processos e 

operações distribuídos em eixos ortogonais que se intersecionam. A esta forma bidimensional 

(figura 2.5), Shingo intitula “mecanismo da função produção”; um dos conceitos 

fundamentais da Produção Enxuta no auxílio da identificação e eliminação das perdas.  
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   Segundo este conceito, se define processo como sendo o fluxo de materiais fluindo entre os 

diversos pontos de transformação da matéria prima em produto semi-acabado e depois em 

produto final.  

   As operações ou pontos de transformação podem ser definidos como sendo as ações efetivas 

necessárias para que ocorra a transformação da matéria prima em produto acabado, podendo 

ou não existir uma integração entre equipamentos e operadores.  

   Exemplificando, o processo de fabricação de uma engrenagem consiste em: estocar barras 

cilíndricas de aço, transportar estas barras até a serra mecânica, serrar as barras cilíndricas em 

pedaços cilíndricos menores, transportar estes pedaços até o forno de aquecimento, aquecer os 

pedaços cilíndricos, transportar os pedaços, agora, aquecidos para a prensa de discos, prensar 

os pedaços aquecidos em discos com diâmetros em média três vezes maiores que os pedaços 

aquecidos originais, transportar para a máquina de fresa, fresar os dentes da engrenagem, 

transportar as engrenagens para o armazém e finalmente armazenar as engrenagens. Percebe-

se que as diversas operações (transporte, serragem, aquecimento, prensagem, fresagem e 

estocagem) quando somadas formam o processo de um produto, no caso em questão; uma 

engrenagem.  

Figura 2.5 – Mecanismo da Função Produção 

Fonte: Shingo (1996, p.38) 

    Este conceito, aparentemente simples, é fundamental para a quebra de um paradigma 

ocidental no qual argumenta-se que melhorando as operações individualmente, ter-se-á 

conseguido aumentar a eficiência global do processo do qual elas são parte. Obviamente este 

paradigma é falso. A verdade, segundo Shingo (1996, p.38), é que melhorando isoladamente 
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uma operação sem levar em conta o impacto gerado no processo pode-se, ao invés de 

aumentar, reduzir a eficiência global.  

2.3. A Estrutura da Produção Enxuta 

   Conforme descrito anteriormente, o objetivo central da Produção Enxuta consiste em 

capacitar as organizações para responder com rapidez às constantes flutuações da demanda do 

mercado através da construção de estratégias que possibilitem a conquista de vantagens 

competitivas focando-se nas dimensões de competitividade: flexibilidade, custo, qualidade e 

atendimento. A dimensão financeira custo está associada diretamente a obtenção do lucro e 

por conseguinte serve como meta principal para as demais dimensões. 

   A Toyota, como qualquer outra empresa, visa ganhar dinheiro no presente momento e no 

futuro. Aumentar o lucro mesmo atuando num mercado de crescimento lento ou num mercado 

em expansão com produtos variados e diversificados parece ser a única forma de obter este 

ganho com êxito. As duas formas de obter-se um aumento no lucro, contabilmente, são 

incrementando a receita e/ou reduzindo os custos de fabricação e despesas pela eliminação 

das perdas, conforme a fórmula abaixo: 

                        LUCRO = RECEITA – CUSTOS DE FABRICAÇÃO - DESPESAS 

   Resguardado pela Teoria Contábil onde o princípio da realização da receita enfatiza que o 

lucro é reconhecido apenas quando da realização da receita (transferência do bem ou do 

serviço), Martins (1998, p.36) afirma que “após o reconhecimento da receita, deduz-se dela 

todos os valores representativos dos esforços para sua consecução (despesas)”. Pode-se 

dividir os esforços em dois grandes grupos de despesas: 

a) Despesas especificamente utilizadas para a obtenção da receita; 

b) Despesas incorridas para a obtenção de receitas genéricas. 

   Tem-se como exemplo do primeiro grupo as próprias despesas relativas a quanto foi o custo 

de produção do bem vendido. As despesas relativas a administração e propaganda por 

exemplo, são classificadas como sendo do segundo grupo. Estas despesas são relativas mais a 

gastos para a manutenção da capacidade de obtenção de receita do que para venda de um 

determinado produto. 

   Percebe-se nos modelos propostos por Monden (1994, p.4) e Ghinato (1996, p.132), que a 

obtenção do aumento do lucro proporcionado pela Produção Enxuta resulta simultaneamente 

do incremento da receita e da redução dos custos pela eliminação das perdas existentes nos 

processos produtivos.  
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   Respaldado pelo princípio do não-custo pode-se concluir que quando estes autores referem-

se a custo, estão na verdade referindo-se às despesas classificadas no primeiro grupo, de 

acordo a classificação acima citada.  

   A inexistência da vinculação das estruturas apresentadas à redução das despesas incorridas 

para a obtenção de receitas genéricas se deve ao fato de existir aumentos de contribuição dos 

gastos deste grupo através da criação de divisões ou departamentos que auxiliam, de forma 

substancial, no incremento da receita e na redução das despesas do primeiro grupo. A Toyota 

evidencia esta colocação uma vez que vem desenvolvendo, por exemplo, nos últimos tempos 

a Divisão de Consultoria em Gerenciamento de Operações (no original, Operations 

Management Consulting Division – OMCD) e o Centro de Apoio ao Fornecedor Toyota (no 

original, Toyota Supplier Support Center – TSSC), além de contratar especialistas externos 

quando necessário.  A OMCD é responsável, segundo Spear & Bowen (1999, p.11), em 

difundir o Sistema da Produção Enxuta em toda a Toyota e seu fornecedores, já o TSSC foi 

criado nos Estados Unidos com a finalidade de treinar as empresas norte-americanas sobre o 

Sistema de Produção desenvolvido pela própria Toyota. Certamente a companhia japonesa 

deve realizar análises financeiras do tipo “trade-off” a fim de mensurar os possíveis retornos 

destes gastos e evitar ações desastrosas. 

   Sendo assim, a estrutura da Produção Enxuta deste trabalho estará sendo desenvolvida com 

base nas formas apresentadas anteriormente pelos autores Monden e Ghinato, ou seja, será 

considerada a redução dos gastos diretamente alocados à obtenção da receita sempre 

consideravelmente superior aos incrementos realizados nas despesas classificadas no segundo 

grupo.  

   Vale ressaltar a existência de outras propostas de modelos para a Produção Enxuta, destaque 

para os modelos de Shingo e Womack. O primeiro contribui significativamente no 

desenvolvimento e aplicações de diversos conceitos e elementos utilizados em outros 

modelos, destaque para o Controle da Qualidade Zero Defeitos (CQZD). James Womack 

destaca-se uma vez que colaborou com a literatura especializada em Produção Enxuta 

publicando o best-seller “A Máquina que Mudou o Mundo”. Este é o livro de maior 

repercussão mundial da atualidade na literatura existente sobre Produção Enxuta, termo 

cunhado a partir da publicação desta obra. 

   Optou-se pela escolha dos modelos de Monden e Ghinato para servirem de base no 

desenvolvimento desta proposta estrutural da Produção Enxuta, pelo fato de serem as 

estruturas mais explicativas e no caso da obra de Ghinato, apresentar características peculiares 

à realidade brasileira. 
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    No entanto, será feito uso de alguns conceitos, elementos estruturais e técnicas dos diversos 

autores existentes com o propósito de alcançar uma estrutura que fomente três possibilidades; 

primeiro um melhor entendimento e detalhamento dos diversos conceitos e elementos 

constituintes da Produção Enxuta; segundo tornar visível as relações existentes entre estes 

elementos e terceiro introduzir alguns conceitos contábeis relevantes para a obtenção futura 

do conjunto de indicadores de desempenho para auxiliar no monitoramento da implementação 

deste Sistema.  

    Alguns elementos presentes na proposta final deixarão de ser detalhados uma vez que os 

mesmos, apesar de sua importância, fogem do escopo desta pesquisa. 

   2.3.1. Aumento da Receita 

    Incrementar a receita, dentro dos moldes da Produção Enxuta, refere-se à ampliação da 

oferta de produtos, conquista de novos clientes e mercados e/ou mudança do “mix” de 

produtos para itens de maior valor agregado.  

   A oferta de novos produtos ou a extensão de um produto antigo deve representar uma 

melhoria radical das opções atuais e não limitar-se a substituição das vendas de produtos 

existentes, pois desta forma novos clientes e mercados poderão ser capturados. No entanto 

deve-se ter atenção com esta estratégia; as vantagens dos novos produtos devem ser 

amplamente difundidas para os clientes a fim de fomentar a procura e vendas.  

   Muitos setores possuem excelentes informações sobre as dimensões do mercado total e das 

fatias relativas de mercado por participante. Conquistar novos clientes e mercados consiste em 

levar os produtos existentes à fatias de mercado dominadas por concorrentes ou fatias 

inexploradas. Certamente, a fim de conquistar estes objetivos, passa a existir maior 

necessidade de ampliação de divulgação destes produtos nos segmentos intencionados. 

   Uma empresa pode identificar uma substancial vantagem de custo em segmentos 

selecionados, onde pode ganhar dos seus concorrentes oferecendo preços significativamente 

mais baixos. Neste caso, o conhecimento dos princípios de agregação de valor e do não-custo 

torna-se de fundamental importância. Este exemplo ilustra adequadamente o caso da mudança 

do “mix” de produtos para itens de maior valor agregado.  

   Analisando minuciosamente cada opção acima citada pode-se entender a razão pela qual 

Ghinato (1996, p.132) propôs a inserção da estratégia de “marketing” na estrutura apresentada 

em sua obra como sendo o principal meio de conseguir o incremento da receita. A área de 

“marketing” é responsável pela análise do comportamento do produto delineado pela 

engenharia no mercado em que a empresa se encontra. Direta ou indiretamente a estratégia de 
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“marketing” é o elemento que viabiliza a aplicação das três estratégias descritas e portanto 

possibilita o aumento do “market share” que por sua vez (Ghinato, 1996, p.128) “está 

fortemente vinculada a uma estrutura de produção”. Permite o levantamento das informações 

de preços, quantidades possíveis de venda, anseios dos consumidores, etc. 

   Segundo Mintzberg (2001, p.93) alguns fabricantes japoneses de automóveis, primeiro 

usam uma estratégia de baixo custo para conseguir mercados, e depois, através de manobras 

de diferenciação, capturam certos segmentos importantes de mercado. Desta forma, pode-se 

identificar que a redução dos custos de fabricação, na Produção Enxuta, possui uma relação 

direta com a estratégia de “marketing”. Esta redução é fundamental para sustentar a estratégia 

de preços baixos e consequentemente aumentar a participação dos produtos fabricados pela 

organização nos mercados pretendidos, como exemplo pode-se citar o aumento da 

participação dos produtos fabricados pela Toyota no mercado americano.  

   Detalhando, ainda, a colocação de Mintzberg, pode-se interpretar como manobras de 

diferenciação, produtos livres de defeitos e com qualidade superior ao dos concorrentes e o 

estreitamento da relação entre o fabricante e os consumidores. A Produção Enxuta visa obter 

produtos livres de defeitos e com qualidade diferenciada em relação ao mercado por meio da 

qualidade assegurada. Segundo Ghinato (1996, p.129), a qualidade assegurada é fundamental 

para a estratégia de marketing aplicada pela Toyota, pois desta forma além de fornecer ao 

mercado produtos com qualidade superior, a companhia pode  minimizar a preocupação com 

preços menores. Isto é possível uma vez que os clientes percebem e valorizam a qualidade dos 

produtos fabricados pela empresa.  

   Na Produção Enxuta, o estreitamento da relação entre o fabricante e o consumidor dá-se por 

meio da entrega de produtos “personalizados”, no menor prazo possível. Pode-se reforçar esta 

afirmação a partir do que assinalou um executivo japonês (Womack,1993, p.185): “O sistema 

só faz sentido com carros construídos sob encomenda, e entregues quase de imediato.” 

Portanto, a eliminação dos estoques de produtos acabados e intermediários deve ser realizada 

a fim de possibilitar maior agilidade da produção em responder aos pedidos dos clientes e 

garantir a satisfação dos mesmos.  

   Os autores Shingo (1996), Monden (1994) e Ghinato (1996), identificaram a existência de 

um elemento na estrutura da Produção Enxuta que permite a Toyota produzir seus veículos 

com baixos níveis de estoques. Devido a sua importância, é intitulado como sendo um dos 

pilares de sustentação, pois permite vendas “agressivas” já que instila nos consumidores 

fidelidade à sua marca e produtos. Este elemento é difundido mundialmente como JIT - Just-

In-Time o qual será detalhado mais adiante. Por ora basta compreender a sua relação com o 
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objetivo de incremento e garantia da receita. Esta última pode ser constatada quando Womack 

(1992, p.184) menciona que a relação gerada pelo JIT, entre o fabricante e o consumidor 

dificulta imensamente a intenção dos outros fabricantes de automóveis de abocanhar parte do 

mercado da montadora japonesa, garantindo assim a sua receita. 

   Pode-se representar o Sistema da Produção Enxuta conforme a figura 2.6. A representação 

parcial da estrutura da Produção Enxuta tem a finalidade de facilitar a compreensão e a 

visualização das relações causais existentes entre os diversos elementos constituintes. Sendo 

assim, ao término de cada tópico, estar-se-á apresentando a estrutura com a introdução dos 

últimos elementos discutidos.  

Figura 2.6 – A Estrutura da Produção Enxuta na Visão do Aumento da Receita 

2.3.2. Redução dos Custos de Fabricação pela Eliminação de Perdas 

   Antes de relacionar e detalhar os elementos da Produção Enxuta que estejam diretamente 

vinculados à redução dos custos de fabricação se faz necessário promover uma pequena 

discussão sobre o conceito de custo de um produto, investimento e as evoluções ocorridas, 

particularmente, nos modelos de Monden (1981 e1984) e Ghinato (1996) segundo a ótica da 

contabilidade de custos industriais. Esta discussão se dará apenas em termos genéricos não 

prendendo-se na forma pela qual o custo unitário de um produto é calculado, ou seja, que 

espécie de sistema de custeio está sendo utilizado. Isto se faz necessário para o perfeito 

entendimento de colocações futuras desta pesquisa. 

   De acordo com a definição de Martins (1998, p.25), custo é o gasto relativo a bem ou 

serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. O custo é reconhecido no momento 

da utilização dos fatores de produção (bens ou serviços), para a fabricação de um produto ou 

execução de serviço.  

   Já o investimento é considerado como um gasto ativado em função de sua vida útil ou de 

benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s). Todos os sacrifícios financeiros havidos pela 
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aquisição de bens ou serviços que são “estocados” nos ativos da empresa para baixa ou 

amortização quando da sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua 

desvalorização são chamados de investimentos. 

   Exemplificado os conceitos acima descritos tem-se a questão da matéria-prima; esta ao ser 

comprada e estocada é considerada pela contabilidade de custos industriais como sendo 

investimento, mas no momento de sua utilização na fabricação de um bem, torna-se custo de 

matéria – prima daquele bem elaborado. Este ao ser estocado é de novo considerado como um 

investimento, já que fica ativado até a sua venda. 

   A fórmula de custeio abaixo representada será considerada, como sendo a forma genérica 

pela qual é calculado o valor do custo de um produto. A partir dela pode-se concluir que as 

únicas formas de conseguir reduzi-lo serão através da redução da mão-de-obra necessária para 

se produzir o produto, dos custos indiretos de fabricação e por fim, do custo da matéria prima.  

CUSTO = MÃO-DE-OBRA + CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO+ MATÉRIA-PRIMA 

     Observando os elementos que contribuem na redução do custo segundo os modelos 

apresentados por Monden, primeiramente em 1981 (figura 2.7) e depois em 1984 (figura 2.8) 

constata-se que o autor, em sua primeira versão, considera que a eliminação do desperdício, 

especialmente do inventário, proporciona redução do custo e aumento do giro do capital. De 

fato, a eliminação de perdas gera redução dos custos de fabricação, no entanto a eliminação 

dos inventários está, segundo a contabilidade industrial, diretamente relacionada com o 

aumento do giro de capital e indiretamente relacionada com a redução do custo de um 

produto. O caráter ambíguo, no tocante aos materiais em inventário, ora tratado como 

investimento ora como custo, reforçam o argumento anterior uma vez que normalmente os 

materiais nas indústrias tradicionais passam mais tempo em estoques do que nas operações, 

onde detêm o caráter de custo.  

   Devido a este fato acredita-se que Monden, provindo da área de contabilidade industrial, 

tenha expressado o objetivo de incremento do Retorno Sobre o Investimento para a Produção 

Enxuta a fim de relacionar os aspectos técnicos contábeis do sistema com os operacionais.  

   Na segunda versão o autor simplesmente desconsidera a relação da eliminação dos estoques 

com o aumento do giro de capital, introduz a redução da mão-de-obra e considera ambos 

responsáveis pela redução do custo. A retirada desta relação pode ter ocorrido pelo interesse 

de Monden em tratar os aspectos contábeis separadamente em outras obras, como por 

exemplo, a obra “Sistema de Redução de Custos”, publicada no Brasil em 1999. 

   Ao observar a estrutura apresentada por Ghinato em 1996 (figura 2.9) nota-se que o autor 

adicionou mais dois fatores em relação à última versão de Monden. O primeiro elemento 
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adicionado por Ghinato trata-se da Manutenção Produtiva Total - MPT (no original, Total 

Productive Maintenance - TPM). Este elemento estrutural é responsável pela eliminação das 

quebras inesperadas dos equipamentos durante o tempo reservado à produção. Com um 

planejamento adequado de reparos dos equipamentos evita-se que a manutenção “apague 

incêndios” constantemente, ou seja, reparos emergenciais que não resultam em soluções 

definitivas para os problemas e geram gastos desnecessários.  

   O segundo elemento introduzido pelo autor trata-se do “Jidoka”, difundido como 

“autonomação”. Este elemento, na sua definição, faculta ao operador ou à máquina parar o 

processamento todas as vezes que uma anormalidade for identificada. Uma vez parados os 

equipamentos ou a operação, a anormalidade é analisada detalhadamente a fim de identificar 

as causas que estão gerando aquele defeito e por fim evitar a repetição do mesmo. A 

eliminação da fabricação dos produtos defeituosos resulta, evidentemente, em redução dos 

custos. 

   Diferentemente dos autores Monden (1994) e Ghinato (1996), onde utiliza-se a lógica da 

engenharia de produção, este trabalho estará apresentando os elementos relacionados 

diretamente com a redução de custo, seguindo a lógica seqüencial sugerida pela fórmula 

contábil de custeio. Ou seja, será apresentado, inicialmente, a relação dos elementos com a 

redução do custo da mão-de-obra, seguido da redução dos custos indiretos e por fim com a 

redução dos custos da matéria-prima.  Desta forma espera-se facilitar o entendimento da 

relação dos elementos constituintes da Produção Enxuta com os seus objetivos financeiros. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.7 – Estrutura do Sistema da Produção Enxuta - Adaptação 

Fonte: Monden (1981, p.38) 
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Figura 2.8 – Estrutura do Sistema da Produção Enxuta - Adaptação 

Fonte: Monden (1994, p.2) 
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Figura 2.9 – Estrutura do Sistema da Produção Enxuta – Adaptação 

Fonte: Ghinato (1996, p.132) 

2.3.2.1. Redução da Mão-de-Obra 

   Refere-se à mão-de-obra utilizando-se do conceito contábil de mão-de-obra direta, no qual 

diz respeito ao gasto com o pessoal que trabalha e atua diretamente sobre o produto em 

fabricação. 

   Sendo assim, reduzir mão-de-obra significa flexibilizar a produção formando operadores 

multifuncionais capazes de operar mais de um equipamento ou executar mais de uma 

operação, transferir operações executadas pelos operadores para as máquinas e utilizar 

efetivamente os tempos de folga existentes nas operações. Em comum, tem-se, a eliminação 

da perda por espera do trabalhador. 

   Segundo Shingo (1996, p.34), existem duas modalidades de multifuncionalidade: o sistema 

de operação de múltiplas máquinas e o sistema de operação de múltiplos processos. 

   O sistema de múltiplas máquinas ocorre quando um mesmo trabalhador opera mais de uma 
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de um torno disposto em um leiaute adequado para tal tarefa. No sistema de operações de 

múltiplos processos um mesmo trabalhador opera máquinas diferentes ao longo do fluxo do 

processo de uma determinada família de produtos. É o caso dos operadores dispostos em 

células de manufatura com o leiaute do tipo “U”, conforme a figura 2.9 ilustra.  

   De acordo com Ghinato (1996, p.141) a operação de múltiplos processos deve ser preferida, 

pois oferece maiores vantagens. Comparado os dois sistemas ao tradicional sistema de “um 

homem/ um posto/ uma tarefa”, o de operação de múltiplas máquinas pode proporcionar um 

aumento de 30 a 50% de produtividade (melhoria efetiva da mão de obra disponível), 

enquanto que o sistema de múltiplos processos é capaz de aumentar em 50 a 100%.  

  Figura 2.10 – Uma Célula de Manufatura do Tipo “U” 

Fonte: Ghinato (1998, p.16) 

   A forma adotada pela Toyota para capacitar os trabalhadores para o exercício da 

multifuncionalidade foi o sistema de rotação do trabalho. Este sistema consiste em trocar, de 

maneira lógica e planejada, os operadores das operações  nas quais já detenham domínio para 

as operações nas quais tenham menor habilidade. A freqüência da rotação dependerá do nível 

de multifuncionalidade dos operadores da célula ou grupo de trabalho em questão, pois os 

atendimentos aos pedidos dos clientes não poderão deixar de ser entregues. 

   A Produção Enxuta possibilita a transferência de parte das atividades manuais praticadas 

pelos operadores para as máquinas através do elemento “Jidoka”. Este tema (definição e 

relações) será abordado detalhadamente mais adiante; por hora, basta identificar a sua relação 

com a redução da mão-de-obra. O “Jidoka” promove a transferência das atividades de 

detecção e correção de defeitos do operador para os próprios equipamentos. Exemplificando, 

nos equipamentos de uma fiação moderna quando ocorre rompimento do fio, o próprio 

equipamento pára e corrige esta anormalidade ao invés de esperar pela correção do operador. 

Além disso, quando se atinge a produção desejada o equipamento simplesmente deixa de 

funcionar, não existindo mais a necessidade do operador “fiscalizar” o funcionamento da 
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máquina. Como resultado pode-se separar as operações realizadas pelas máquinas das 

operações manuais, e um operador que tenha terminado seu trabalho no equipamento “X” 

pode ir operar o equipamento “Y” enquanto o equipamento “X” está funcionando. Segundo 

Monden (1994, p.84), a habilidade do operador para operar mais do que uma máquina em um 

mesmo tempo faz com que seja possível reduzir a força de trabalho e, portanto o custo de 

produção. 

   Por fim, outro fator importante para a redução do custo da mão-de-obra trata-se do 

aproveitamento mais efetivo dos tempos de folga existentes nas operações, que é o que 

Shingo (1981, p.147) denomina como “Nagara”. Segundo o autor, trata-se da execução 

simultânea de operações secundárias ou selecionadas e a operação principal. Este tempo de 

folga deve ser utilizado para imprimir um fluxo contínuo e unitário à produção através da 

sincronização de trabalho e quebrar o paradigma da organização de leiaute por processo. 

Como exemplo ilustrativo pode-se ter uma operação de montagem de calçados, onde as 

máquinas de aplicação de adesivos são transferidas do setor de colagem para junto do grupo 

de montagem e, um operador do grupo que esteja com tempo de folga adequado em suprir o 

acionamento e alimentação do equipamento, irá operá-lo, liberando o operador que apenas 

lidava com este equipamento. Conforme mencionado no item 2.3.1, tem-se como resultado, 

até o presente momento a estrutura da Produção Enxuta representada na figura 2.11.  

Figura 2.11 – A Estrutura da Produção Enxuta – Complemento I 
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 2.3.2.2. Redução dos Custos Indiretos de Fabricação 

   Para entender a relação dos elementos constituintes da Produção Enxuta com os custos 

indiretos de fabricação se faz necessário o entendimento do próprio conceito do custo indireto 

de fabricação. 

   Segundo Martins (1998, p.53), pode ser entendido como custo indireto, com relação ao 

produto, todo e qualquer gasto realizado pela empresa que não ofereça condição de uma 

medida objetiva e que tradicionalmente tenta ser alocado aos produtos de variadas formas 

(muitas vezes de maneira arbitrária). 

   Enquadram-se como custos indiretos de fabricação os gastos com manutenção, salários da 

supervisão, controle dos estoques, salários da gerência, prevenção de acidentes e controle da 

qualidade.  

    No princípio contábil da realização da receita conforme Martins (1998, p.35) descreve; 

“Permite este princípio o reconhecimento contábil do resultado [...] no momento em que há a 

transferência do bem elaborado para o adquirente”. Extrapolando o princípio para esta 

pesquisa e considerando o adquirente como sendo a redução do custo indireto de fabricação, 

pode-se questionar: quais seriam os bens elaborados pela Produção Enxuta?  

   Analisando as propostas de modelo existentes e descartando a recém descrita redução da 

matéria-prima, consegue-se identificar três elementos que respondem a questão: 

?? Obtenção da qualidade zero defeitos; 

?? Obtenção de quebra zero dos equipamentos; 

?? Eliminação dos estoques desnecessários; 

2.3.2.2.1. Obtenção da qualidade zero defeitos 

      Na visão da operação, pode-se definir qualidade como sendo a consistente conformidade 

com as expectativas dos consumidores, ou seja, é a garantia da produção de produtos 

conforme as especificações, usando um conjunto de características mensuráveis de tal forma 

que atinjam as expectativas dos consumidores. Quando ocorre a não conformidade, defini-se 

que o produto está inapto para exercer o fim a ele pretendido, ou seja, é um produto 

defeituoso. A Produção Enxuta classifica a geração de produtos defeituosos como uma perda, 

esta, gera custo e deve ser eliminada o quanto antes.  

   As empresas normalmente tentam corrigir os defeitos a fim de tentar evitar o descarte de um 

determinado produto, evitando assim mais gastos desnecessários. No entanto muitas dessas 

empresas tornam este paliativo um “mal necessário” e perpetuam esta correção, ou seja, o 

“retrabalho”. Segundo Black (1998, p.158) os valores totais de “retrabalho” feito numa 
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fábrica típica são assustadores e muitas vezes atingem até quarenta por cento do que a 

empresa produz. Alguns autores se referem a isto como a “fábrica escondida”, significando a 

fábrica de “retrabalho” dentro da fábrica. 

   Segundo Monden (1994, p.81), a satisfação do cliente com a qualidade do produto é o 

objetivo final da Toyota: portanto, a qualidade do produto é uma parte indispensável do 

Sistema da Produção Enxuta. Este destaque merecido a qualidade se deve ao fato de que a boa 

qualidade reduz os custos de “retrabalho”, inutilizado ou refugo, devoluções e gera 

consumidores satisfeitos. A última conseqüência da boa qualidade é de fundamental 

importância como auxílio para o incremento da receita, pois proporcionam maiores vendas 

quando atrelado a uma estratégia de marketing adequada. 

      A obtenção da boa qualidade é obtida quando se consegue imprimir ao processo de 

fabricação um fluxo contínuo de produtos livres de defeitos, ou seja no momento em que a 

perda por fabricação de produtos defeituosos é eliminada. Esta é a definição simplificada de 

um importante elemento estrutural da Produção Enxuta denominado “Qualidade Assegurada” 

ou Controle da Qualidade. Segundo Ghinato (1996, p.142), a “Qualidade Assegurada é o 

resultado direto e mais significativo da aplicação da “autonomação” [...]”  

   A palavra autonomação deriva do termo japonês “Jidoka”. Este, pode ser escrito com dois 

ideogramas diferentes; um significando automação e o outro autonomação. 

   A automação é definida como sendo a transferência das atividades manuais dos operadores 

em mecânicas, realizadas pelas máquinas. Uma vez a máquina ligada, esta operará por si só. 

No entanto não existe garantia quanto a fabricação de, apenas, produtos com boa qualidade o 

que, certamente,  não resulta em Qualidade Assegurada. 

   Autonomação, de acordo com Monden (1984, p.82), é o “controle automático de defeitos”, 

no qual se promove a transferência das atividades de detecção e correção de defeitos da 

produção gerada pelos equipamentos para os próprios equipamentos, retirando do controle 

humano.  

   Objetivando formar um conceito único muitos autores adotam  a definição “automação com 

toque humano”, no entanto embora a autonomação tenha na maioria das vezes correlação à 

automação, não se trata de um conceito restrito às máquinas. Pode-se aplicá-la em células de 

manufatura onde existe predominância de operações manuais. Nesta situação, os operadores 

ao constatarem qualquer anormalidade têm autonomia de parar a produção a fim de identificar 

as verdadeiras causas da origem do problema encontrado. Ghinato (1996, p.85), reforça: 

    “A autonomação consiste em facultar ao operador ou a máquina a autonomia de parar o 

processamento sempre que for detectada qualquer anormalidade.[...] 
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   É importante notar que o conceito de autonomação tem muito mais identidade com a idéia 

de autonomia do que com automação. Enquanto a autonomia para a interrupção da linha é 

condição fundamental, a automação desempenha um papel secundário, nem sempre 

presente.” 

   A transferência da detecção e correção dos defeitos tanto nos equipamentos quanto nas 

operações manuais ocorre por meio da inclusão dos dispositivos “Poka-Yoke” e “Andon”. O 

primeiro é um dispositivo, normalmente mecânico, incorporado a uma operação tendo como 

objetivo impedir a execução irregular de uma atividade. No ocidente é difundido como 

sistema à prova de falhas cujo objetivo é auxiliar o operador, apontando a maneira adequada 

de realizar uma determinada atividade. 

   O Andon é um sistema de controle visual que consiste em um quadro luminoso acoplado a 

uma máquina, operação ou célula de manufatura que é acionado todas as vezes que uma 

anormalidade é percebida. O supervisor ou operador ao visualizarem a indicação luminosa 

tomam as ações corretivas de imediato com o objetivo de prevenir a recorrência do defeito. 

Exemplificando, uma determinada máquina possui um feixe de luz (Poka-Yoke) que ativa um 

alarme luminoso e também sonoro (Andon) todas as vezes que o operador posiciona uma 

determinada peça incorretamente.  

    A autonomia proporcionada pelo “Jidoka” para o operador interromper o fluxo de 

produção, gera um alto nível de motivação e moral uma vez que pode ser entendido como o 

reconhecimento da capacidade do pessoal do chão-de-fábrica em identificar e agir sobre as 

anormalidades. Sendo assim, pode-se identificar a existência da relação entre a autonomação 

e o respeito à condição humana. 

  A falta de capabilidade dos processos de uma fábrica é uma das razões que resultam na 

geração de estoques entre processos e operações. Como visto anteriormente o JIT (Just-in-

time) visa fabricar os produtos da Toyota com baixos níveis de estoques ao longo do processo. 

A “autonomação” é capaz de eliminar por completo duas das sete perdas classificadas 

anteriormente; a perda por superprodução e por fabricação de produtos defeituosos. Desta 

forma se torna evidente a existência da relação entre a “autonomação” e o JIT, uma vez que a 

primeira proporciona a qualidade assegurada e, por conseguinte, a geração de zero defeitos. 

    Por fim, o procedimento de parar o equipamento não está relacionado apenas a 

identificação e correção de anormalidades nos produtos, pode-se extrapolar este conceito para 

eventuais problemas que possam afetar o desempenho e a vida útil dos equipamentos. Existe 

na Produção Enxuta um elemento que é responsável pela obtenção de quebra zero dos 

equipamentos e consequentemente de sua manutenção do desempenho e prolongamento da 
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vida útil. Este elemento é denominado de TPM- Manutenção Produtiva Total e se pode 

concluir, assim, que a “autonomação” é um importante aliado ao TPM no propósito de evitar 

equipamentos parados ou em condições precárias que possam gerar produtos defeituosos   

   Devido a quantidade e importância de relações diretas da “autonomação” entre os diversos 

elementos constituintes da estrutura da Produção Enxuta, destaca-se a importância, 

juntamente com o “Just-in-Time”, de pilar de sustentação de todo o sistema.(figura 2.12). 

 

Figura 2.12 – A Estrutura da Produção Enxuta – Complemento 2 

2.3.2.2.2. Obtenção da quebra zero dos equipamentos 

   Na manufatura os equipamentos e as pessoas devem estar prontos para produzir o que for 

necessário quando necessário. No entanto este objetivo pode não ser alcançado devido a 

quebras inesperadas dos equipamentos. 

   De acordo com Mirshawka (1994, p.41) acontecem basicamente dois tipos de quebras nos 

equipamentos que precisam ser claramente identificados: quebra com perda total da 

capacidade e quebra com redução parcial da capacidade. 

   A quebra com perda total da capacidade é facilmente reconhecida uma vez que o 

equipamento para de operar. Os custos associados a este tipo de quebra são extremamente 
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altos quando se referem a células de produção. Nestas, normalmente se trabalha com fluxo 

contínuos e sincronizados de produção e a parada de um equipamento acarreta na parada da 

célula inteira e conseqüente perda por espera dos equipamentos e da força de trabalho. O 

desdobramento destas conseqüências podem ser desastrosas e culminar em perda de receita 

devido a não entrega de produtos vendidos. 

   A quebra com perda parcial da capacidade é mais sutil e as vezes demoram a serem 

detectadas ou percebidas. “Este tipo de quebra representa a maior parcela dos custos em 

praticamente todas as organizações”, afirma Mirshawka (1994, p.42). 

   A razão dos custos envolvidos bastaria para justificar a necessidade das empresas buscarem 

a quebra zero de seus equipamentos, no entanto quando se refere a Produção Enxuta pode se 

perceber relações diretas deste elemento com a obtenção de baixos níveis de estoques, 

qualidade assegurada e produção sincronizada.  

   As empresas se “protegem” com altos níveis de estoques, segundo Slack (1996, p.383), 

devido a existência de diferença de ritmo ou de taxa de fornecimento e da demanda. As 

paradas inesperadas dos equipamentos devido a falhas ou quebras é um dos fatores que 

contribui de sobremaneira no incremento da diferença do ritmo e, portanto, implica 

diretamente num aumento dos níveis de estoques. 

   A quebra zero contribui com a qualidade assegurada evitando a geração de produtos 

defeituosos ocasionados devido as más condições de funcionamento do equipamento. Ohno 

(1997, p.27) reforça: 

“Muitas máquinas funcionam sozinhas uma vez que, estejam ligadas. Más, as máquinas de 

hoje possuem uma tal capacidade de desempenho que pequenas anormalidades, como a 

queda de um fragmento qualquer em seu interior pode, de alguma forma, danificá-la. As 

matrizes ou os encaixes quebram, por exemplo. Quando isso ocorre, dezenas e em seguida 

centenas de componentes defeituosos são produzidos e logo se acumulam.” 

   A manutenção preventiva foi importada dos Estados Unidos, pelos japoneses, há mais de 

trinta anos. Desde então, eles a expandiram para o que agora é conhecido como Manutenção 

Produtiva Total – TPM (no original, Total Productive Maintenance). Black (1996, p.180) 

insere em sua obra as colocações de Seiichi Nakajima quanto a evolução da TPM: 

“1950: Manutenção Preventiva – estabelecimento de funções de manutenção”; 

  1960: Manutenção Produtiva – reconhecimento da importância da confiabilidade, 

manutenção e rentabilidade econômica no sistema de manufatura; 

1970 – Manutenção Produtiva Total – atingir a eficiência na manutenção produtiva através 

de um sistema compreensível baseado no respeito aos indivíduos e na participação total do 

empregado.” 
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    O elemneto estrutural TPM visa eliminar a variabilidade em processos de produção através 

do envolvimento de todas as funções organizacionais de uma empresa. Esta definição possui 

uma abrangência maior que os tradicionais objetivos da manutenção descritos inicialmente, 

pois preconiza a participação ativa dos funcionários nas melhorias e manutenção dos 

equipamentos e operações.  

   Estas ações, normalmente realizadas por meio das atividades de pequenos grupos (APG’s), 

resulta em eliminação das paradas não planejadas, redução dos tempos de preparação e 

aumento da moral dos operadores. 

     De fato, algumas atividades como reaperto dos parafusos, lubrificação de determinados 

componentes e limpeza e organização dos equipamentos contribuem de maneira significativa 

na prevenção contra quebras inesperadas dos equipamentos. Por meio da manutenção 

autônoma a TPM obtém a participação de todos os funcionários com as atividades de 

manutenção e, evidentemente, faz-se necessário capacitar os operadores nestas funções a fim 

de evitar acidentes desnecessários. 

   Reconhecem-se seis grandes perdas divididas em três grupos quando traduzido o conceito 

de perda da Produção Enxuta para o monitoramento das condições de máquinas e 

equipamentos: 

        Grupo um: perdas devido a parada total do equipamento 

             1 -“Setups” e ajustes; 

             2 – Falha do equipamento; 

        Grupo dois: perdas devido a parada parcial do equipamento 

              3 – Operação a vazio e redução do ritmo; 

              4 – Queda da velocidade de trabalho; 

         Grupo três: geração de defeitos 

              5 – Defeitos nos processos; 

              6 – Defeitos no início da produção. 

   A descrição de cada uma delas não se faz necessário uma vez que foge ao escopo desta 

pesquisa, no entanto a perda por “setups” e ajustes merecem atenção, pois se trata de um dos 

elementos estruturais necessários para a eliminação dos inventários entre processos e de 

produtos acabados. 

   O tempo de preparação e ajuste, conhecido como “setup”, pode ser definido como sendo 

todas as tarefas necessárias desde o momento em que se tenha completado a última peça do 

lote anterior até o momento da produção da primeira peça boa, ou seja, que atenda as 

especificações de qualidade, de um lote posterior.  
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   A manutenção autônoma é baseada na aplicação básica dos conceitos, amplamente 

difundidos, do 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke), ou seja a realização de boas 

práticas operacionais: organização, arrumação, limpeza, padronização e disciplina. O 

envolvimento dos funcionários nas atividades de conservação de suas máquinas pode gerar 

um estímulo no envolvimento  deles com o sistema produtivo e conseqüente motivação para a 

participação em programas de sugestões, por exemplo. Evidencia-se, desta forma, a existência 

da relação entre a TPM e o aumento da moral dos trabalhadores.  

 Sendo assim a estrutura da Produção Enxuta poderá assumir, até aqui, o seguinte formato: 

Figura 2.13 – A Estrutura da Produção Enxuta – Complemento 3  

2.3.2.2.3. Eliminação dos estoques desnecessários 

   Inventário ou estoque pode ser definido, segundo a ótica da engenharia de produção, como 

sendo qualquer armazenagem de matéria-prima, componentes ou produtos acabados. 

   A razão da existência dos estoques nas maiorias das empresas se deve ao fato dos grandes 

“benefícios” proporcionados por eles, conforme segue abaixo: 

?? permite uma resposta imediata para demandas não previstas evitando perdas de 

clientes por falta de produtos acabados; 
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?? o impacto dos elevados tempo de “setup” pode ser amenizado com a utilização de 

grandes lotes sob a orientação do lote econômico; 

?? estoque à mão compensa imediatamente qualquer produto defeituoso que possa 

ocorrer; 

?? ameniza as interrupções devido a quebra de máquinas; 

?? a produção fica prevenida quanto a eventuais “gaps” que possam surgir no fluxo 

de produção devido, por exemplo, a falta de trabalhadores; 

   Mesmo proporcionando tantas vantagens, pode-se perceber o surgimento e aplicação de 

técnicas e conceitos que visam a minimização e até a eliminação dos estoques. A própria 

Produção Enxuta e a Teoria das Restrições podem ser citados como exemplos. Diante deste 

quadro, pode-se naturalmente questionar: por que as empresas estão realizando a 

implementação de sistemas produtivos que possibilitem a redução dos níveis de estoques? 

   Para responder a esta pergunta, basta analisar os próprios benefícios proporcionados pelos 

estoques. Analisando cautelosamente, constata-se que os principais objetivos dos estoques, 

são: esconder as ineficiências e os problemas operacionais como também proporcionar, 

segundo Shingo (1998, p.39), efeito narcotizante nos gerentes dos processos, ou seja dar uma 

sensação de conforto ao se constatar que as operações estão produzindo além do que 

realmente é necessário. 

   Conforme levantado anteriormente, Ohno (1997, p.71) considera o excesso de estoque a 

maior de todas as perdas pelo simples fato dele ser a visualização física das outras seis perdas 

classificadas pela Produção Enxuta e que, portanto, deve ser eliminado o mais rápido 

possível. 

    A redução dos estoques permite às empresas evitar gastos com área de armazenagem, 

deterioração, obsolescência e perda de produtos. Considera-se como gasto de armazenagem os 

desembolsos associados à armazenagem física dos bens, locação do galpão (prédio), 

climatização, iluminação do ambiente e mão de obra envolvida na manutenção e manuseio 

dos produtos. Custos de deterioração e obsolescência são os gastos referentes a produtos que 

permanecem estocados por um longo período e acabam por se estragar ou são materiais 

exclusivos de algum produto específico que deixou de ser fabricado. 

   Sendo assim, torna-se evidente a relação da eliminação dos inventários com a redução dos 

custos. No entanto, é no giro de capital ou de estoque (isto é, vendas anual / valor médio do 

inventário) onde se percebe o maior impacto. 

   Segundo Maskell (1991, p.256), define-se como giro de estoque o número de vezes que o 

estoque é totalmente utilizado no período de um ano. Exemplificando, uma empresa que 
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possui US$ 2.400,00 de valor médio de estoque e um valor de vendas em torno de 

US$7.200,00 terá um giro de estoque igual a três vezes. Quanto mais alto o valor do giro de 

estoque maior será a quantidade de vezes que o capital irá girar e consequentemente menor 

será a quantidade de dinheiro empatado em forma de estoque. 

   Continuando, Maskell enfatiza que o giro de estoque é uma das medidas de desempenho 

mais importante para os gerentes das empresas de classe mundial. Monden (1984, p.1) reforça 

a colocação de Maskell quando menciona que “embora o principal propósito do sistema da 

Produção Enxuta seja reduzir custos, o mesmo também  ajuda a aumentar o giro de capital”. 

O próprio autor na sua primeira versão do modelo da Produção Enxuta (1981, p.38) 

representa o aumento do giro de capital como resultado direto da eliminação dos estoques.  

   A importância dada obtenção do aumento do giro de estoque, se deve pelo fato de resultar 

diretamente em incremento do retorno sobre investimento – ROI (no original, Return On 

Investiment). 

   Goldratt (1997, p.57) argumenta que a medida de retorno sobre o investimento é 

fundamental para as empresas garantirem a obtenção de capital agora e no futuro. O ROI é 

uma medida relativa entre o montante de dinheiro ganho com o total de dinheiro investido. 

Contabilmante, calcula-se o ROI pela razão do lucro antes dos descontos do imposto de renda 

e antes da despesa financeira pelo ativo total. Segundo Martins (1998, p.227), no retorno não 

devem ser incluídas as despesas financeiras, já que estas são derivadas do Passivo 

(financiamento) e não do Ativo (investimento). 

   Desta forma, sugeriu-se por reincorporar o giro de capital e o ROI, conforme a versão 

original proposta por Monden em 1981, pelo simples fato de serem medidas globais de 

desempenho que contribuem para um eficiente monitoramento da gestão de uma empresa.    

   A eliminação dos estoques é uma idéia básica da Produção Enxuta que visa, segundo 

Monden (1984, p.1), produzir os tipos de unidades necessárias, com a qualidade necessária, 

no tempo necessário, na quantidade necessária e no local necessário. Esta é basicamente a 

própria definição do principal pilar de sustentação da Produção Enxuta, o “Just-In-Time” - 

JIT.  

   O JIT utiliza o “Kanban” como uma ferramenta disciplinar que tem o objetivo de viabilizar 

a entrega de peças certas, na qualidade certa, no momento certo, na quantidade certa e no 

local certo, imprimindo um fluxo contínuo de material. 

   “Kanban” em japonês significa registro visível, no caso da Produção Enxuta, é um cartão de 

sinalização que tem como objetivo principal servir de elemento de troca para a obtenção de 

peças ou produtos.  
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   Como uma ferramenta disciplinar, o “Kanban” possui, segundo Ohno (1997, p.48), seis 

regras que devem ser respeitadas, conforme segue abaixo: 

?? O processo subsequente apanha o número de itens segundo as informações 

contidas no “Kanban”, no processo precedente; 

?? O processo precedente produz exatamente as quantidades e os produtos 

informado pelo cartão; 

?? Nenhum item pode ser produzido ou transportado sem a autorização de um 

“Kanban”; 

?? Toda mercadoria dentro da fábrica deverá ter um cartão “Kanban” 

identificando-o; 

?? Nenhum produto defeituoso poderá ser enviado ou fornecido para os processos 

subsequentes; 

?? O número total de cartões fluindo pelo processo deverá ser minimizados 

sempre. 

   Para entender a utilização do “Kanban” se faz necessário analisar o fluxo de produção 

inversamente a maneira tradicional, ou seja, a partir do cliente até o fornecedor.  

   A esta inversão da lógica da produção dá-se o nome de produção puxada, pois o processo 

precedente só fornece qualquer componente ou peça caso receba um “Kanban” em troca. O 

cartão recebido servirá como uma ordem de reposição do item recém retirado no processo 

precedente, ou seja, ele irá fabricar somente o necessário quando necessário. 

   Desta forma todos os processos ficam interligados (desde o consumidor final até os 

fornecedores de matéria-prima) em um fluxo regular que gera o menor “lead-time”, a mais 

alta qualidade e o custo mais baixo. 

   A não necessidade de programar o processo anterior sugere uma outra característica do 

sistema puxado; o lançamento da programação da produção em apenas um único ponto do 

processo (processo puxador). 

   O processo puxador irá imprimir nos processos anteriores a ele, um ritmo de produção 

baseado nas vendas. Este ritmo é difundido na Toyota utilizando-se a terminologia de “Takt-

Time”. Este é calculado dividindo o tempo disponível de trabalho pelo volume demandado 

pelo cliente. 

   O “Takt-Time” é um número de referência que dá aos gestores dos processos uma noção do 

ritmo que cada processo precisa estar produzindo além de ajudar a identificar os problemas 

(perdas) existentes nas operações. 
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   No caso da Toyota, Ohno constatou que cada cliente, normalmente, adquiria apenas um 

veículo, ou seja, a puxada do cliente ocorria em lotes unitário de produtos finais. Portanto, 

Ohno concluiu que a produção de qualquer quantidade a mais do que um carro, poderia ser 

considerada como uma perda por superprodução antecipada. A única forma de sincronizar o 

lote de produção com o de compra do cliente é adotando-se a produção em lotes pequenos ou 

unitários.  

   No entanto, a teoria do lote econômico de fabricação sinaliza que a produção em lotes 

unitários é muito dispendiosa devido aos custos envolvidos nas trocas de ferramentas do 

equipamento para adequação às especificações dos diferentes produtos (Setup).  

   Segundo Shingeo (2000, p.41), não há dúvida de que o conceito do lote econômico está 

completamente correto na teoria. Contudo, este conceito está embasado em um potente 

paradigma: assume-se que as reduções drásticas nos tempos de troca de ferramenta são 

impossíveis.  

   Shingo desenvolveu a partir de 1950 uma técnica eficiente para a redução dos tempos de 

“setup”; a Troca Rápida de Ferramenta – TRF. Consegue-se obter reduções significativas nos 

tempos necessários para a realização da troca de ferramenta através de uma análise detalhada 

dos procedimentos atualmente utilizados. Desta forma, a TRF é o elemento estrutural da 

Produção Enxuta responsável em viabilizar a produção em lotes pequenos e unitários.  

   O procedimento adotado para a realização da TRF deve ser mantido independentemente de 

quem o realize. Isto só é possível com a padronização dos procedimentos operacionais do 

“setup”, ou seja, com o registro da metodologia adotada e treinamento dos envolvidos. Desta 

forma, a padronização de operações é mais um elemento fundamental para a produção em 

pequenos lotes e da produção sincronizada. 

   Sendo assim tem-se como versão final o modelo apresentado na figura 2.14.  

2.3.2.3. Redução dos Custos de Matéria Prima 

   Em muitas empresas a compra de materiais e de componentes representa um percentual 

crescente no custo de produção de um item. Em muitos casos o custo da matéria-prima e de 

componentes adquiridos representa aproximadamente, segundo Davis(1991,p.390), 60 a 70% 

dos custos das mercadorias vendidas. 

   As empresas tradicionais selecionam os seus fornecedores utilizando como fator 

determinante de escolha o menor preço de aquisição. Desta forma, a escolha é realizada por 

meio da comparação dos valores pretendidos por cada fornecedor selecionando aquele que 

oferecer o menor preço. Tem-se como conseqüência uma gama de fornecedores que devido a 
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perspectiva de curto prazo de contrato compartilham poucas informações, investem o mínimo 

de tempo e dinheiro para atender as necessidades específicas dos clientes e buscam o ganho 

em escala através do fornecimento de grande lotes de componentes. 

   A Toyota é considerada uma das empresas pioneiras em se aproximar dos seus fornecedores 

com o objetivo de serem mais suscetíveis às necessidades variáveis do seu cliente.     

Figura 2.14 – A Estrutura da Produção Enxuta – Versão Final 

   Com a aplicação do JIT e conseqüente eliminação dos estoques, a Toyota mudou sua 

relação com os fornecedores passando a ter uma estratégia compartilhada, ou seja, existe uma 

maior interação entre os envolvidos estabelecendo uma relação de confiança baseada em 

longos prazos de contrato para fornecimento, mais alta qualidade, menor custo, entregas mais 

freqüentes e suporte técnico de engenharia da Toyota para os seus fornecedores. 

   Como conseqüência direta desta mudança de relação, adota-se a opção de selecionar 

fornecedores únicos para o fornecimento dos principais componentes. Esta é uma medida que 

vem sendo adotada por várias empresas do mundo (figura 2.15) devido às múltiplas vantagens 

desta configuração, conforme Slack (1996, p.417) relaciona: 
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?? Entregas mais freqüentes; 

?? Qualidade potencialmente melhor devido a maiores possibilidades de sistemas de 

garantia de qualidade; 

?? Relações mais fortes e mais duráveis; 

?? Maior dependência favorecendo um maior comprometimento e esforço; 

?? Melhor comunicação ( troca de informações); 

?? Cooperação mais fácil no desenvolvimento de novos produtos e serviços; 

?? Maior economia de escala; 

?? Maior confidencialidade. 

   A Toyota fundou o Centro de Apoio aos Fornecedores (no original, Toyota Supplier Support 

Center – TSSC), com a intenção de contribuir nos processos de melhorias dos seus 

fornecedores. O objetivo é permitir que os fornecedores alcancem os mesmos benefícios 

obtidos pela própria Toyota, tornando-os mais competitivos. Por sua vez, a Toyota obtém 

componentes mais baratos e com qualidade adequada aos seus processos. 

Figura 2.15 – Tendência em Direção a uma Redução do Número de Fornecedores 

Fonte: Davis, Aquilano & Chase (2001, p.394) 

3. O PROCESSO DE MONITORAMENTO 

   A origem do processo de monitoramento se confunde com o surgimento da contabilidade 

financeira (ou geral) em plena era mercantilista. Naquela época, as recém-criadas companhias 

de navegação tinham como meta gerar riqueza aos seus países através do suprimento de 
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especiarias e metais preciosos para toda Europa. A apuração financeira das transações 

comerciais, através da mensuração dos estoques (ativos), possibilitava um adequado 

monitoramento do desempenho dessas companhias. 

   Com o advento das grandes organizações industriais no século dezenove, após a primeira 

revolução industrial, várias inovações na medição do desempenho financeiro foram 

desenvolvidas com o objetivo de garantir o crescimento bem-sucedido dessas empresas. As 

inovações como, por exemplo, a medida do retorno sobre o investimento (ROI), custo padrão 

e relatórios de análise de variação refletiam adequadamente o desempenho dessas empresas 

que criavam valor a partir dos ativos tangíveis, mediante a transformação de matérias-primas 

em produtos acabados. Desta forma, podia-se identificar as despesas associadas com o uso 

dos ativos tangíveis para a geração de receitas e lucros. 

   Atualmente, os aspectos financeiros cederam parte de sua importância a outros objetivos de 

desempenho. Aspectos como qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade são fontes 

fundamentais na vantagem competitiva das indústrias no cenário de concorrência global.  A 

produção em massa e os produtos padronizados foram substituídos pela oferta de produtos 

inovadores e com alta qualidade, de tal forma que possam ser individualizados de acordo com 

segmentos de cliente-alvo. Neste contexto, a utilização excessiva de resultados financeiros 

pode levar as empresas a procurar por soluções rápidas e superficiais, tais como redução em: 

?? Desembolsos em desenvolvimento de produtos; 

?? Melhoria de processos; 

?? Desenvolvimento de recursos humanos; 

?? Desenvolvimento de clientes e mercado. 

   Desta forma, canibaliza-se a reserva de ativos de uma empresa e a sua capacidade de criar 

valor econômico futuro, particularmente dos ativos intangíveis e intelectuais. As organizações 

modernas reconhecem que a vantagem competitiva provém mais dos recursos intangíveis, 

como conhecimento, capacidades e relacionamentos oriundos dos funcionários, do que de 

investimentos em ativos físicos e do acesso ao capital.  

   Diante deste quadro, Kaplan e Norton desenvolveram um estudo em 1990 sobre uma nova 

abordagem das medidas de desempenho. Este estudo culminou na formulação de uma 

metodologia de mensuração do desempenho que incorpora um conjunto de medidas mais 

genéricas e integradas sob a ótica de quatro perspectivas: financeira, cliente, processos 

internos e aprendizado e crescimento.  

   A abordagem sobre o processo de monitoramento do desempenho desenvolvida neste 

capítulo seguirá a orientação da metodologia do estudo mencionado, difundido mundialmente 
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como Balanced Scorecard (BSC).Vale ressaltar que a escolha desta abordagem se prende ao 

fato do BSC ser uma ferramenta completa que traduz a visão e a estratégia de uma empresa 

moderna num conjunto coerente de medidas de desempenho, preservando a mensuração do 

desempenho financeiro e complementando com outros vetores não financeiros. 

   Por fim, o BSC permite a explanação sobre a medição do desempenho segundo a ótica do 

objetivo central da Produção Enxuta:  capacitar as organizações para responder com rapidez 

às constantes flutuações da demanda do mercado através do alcance efetivo das principais 

dimensões da competitividade – custo, flexibilidade, qualidade e atendimento. 

3.1. O Monitoramento do Desempenho 

   Antes de abordar sobre o tema monitoramento do desempenho, faz-se necessário definir 

conceitualmente estratégia, a fim de se compreender o real objetivo da mensuração dos 

resultados obtidos por uma empresa. 

    Estratégia pode ser definida, segundo Porter (1996, p.73), como sendo a criação de 

compatibilidade entre as atividades da empresa. O autor complementa que o êxito da 

estratégia depende do bom desempenho de muitas atividades, e não de umas poucas, e da 

integração entre elas. A essência da estratégia é a opção por executar atividades de forma 

diferenciada à dos concorrentes, com o propósito de oferecer uma forma de valor exclusiva.  

   O monitoramento do desempenho é um mecanismo valioso para a tradução da estratégia de 

uma empresa em objetivos, medidas e metas específicas, além de servir como forma de 

controle da implementação da própria estratégia. 

   Percebe-se ao analisar as definições conceituais acima, a existência de uma relação de causa 

e efeito entre o monitoramento de desempenho e a estratégia. Esta relação é um princípio 

básico de suma importância para a criação das medidas que se pretende utilizar como reflexo 

do desempenho das diversas áreas de uma empresa. Evitando-se, assim, a formulação de 

objetivos isolados, desconexos ou mesmos conflitantes. Segundo Kaplan e Norton (1997, 

p.30), a cadeia de causa e efeito deve permear todas as quatro perspectivas do Balanced 

ScoreCard: financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento.  

3.1.1 Perspectiva Financeira 

   As empresas atuais enfrentam mercados mais competitivos do que as do começo do século 

vinte, e isso explica, em parte, o fato destas necessitarem de outras medidas de desempenho, 

além dos indicadores financeiros tradicionais. Porém, a conservação e manutenção das 

medidas financeiras é de fundamental importância, pois permitem a demonstração das 

conseqüências econômicas imediatas de ações ocorridas a curto prazo. 
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   A perspectiva financeira exerce um papel de destaque, servindo, através de relações causais 

de associação, de foco para os objetivos e medidas das outras perspectivas de desempenho. 

Estas perspectivas não financeiras deverão fazer parte de um conjunto de relações de causa e 

efeito que implicam na melhoria do desempenho financeiro. Ou seja, as medidas financeiras 

devem desempenhar um papel duplo: definir o desempenho financeiro esperado da estratégia 

e servir de meta principal para os objetivos e medidas de todas as outras perspectivas do 

monitoramento. 

   Existem medidas globais da perspectiva financeira como retorno sobre o capital empregado 

(no original, Return-On-Capital-Employed – ROCE), retorno sobre o investimento (no 

original, Return-On-Investment – ROI) e valor econômico agregado (no original, Economic 

Value Added), destinadas a medir os resultados das ações no processo visando o crescimento 

da receita, a redução dos custos e o aumento da utilização dos ativos.  

   De outra forma, ampliar a linha de produtos existentes ou ofertar ao mercado produtos 

inteiramente novos podem ser alternativas estratégicas plausíveis para se obter um 

crescimento da receita. As medidas mais utilizadas para a mensuração deste tópico são os 

percentuais de aumento de vendas, a participação de mercado e o percentual de receita gerado 

por novos produtos lançados num determinado período. Um novo produto ou a extensão de 

um produto existente deve representar uma melhoria significativa das opções atuais, pois 

desta forma poder-se-á conquistar novos clientes e mercados. 

   A redução dos custos diretos de produção, redução dos custos indiretos de fabricação e 

compartilhamento dos recursos produtivos entre as unidades de negócios podem contribuir 

para uma melhora da produtividade, uma segunda forma de atender as expectativas 

financeiras de uma empresa. Esta melhoria é realizada incrementando, de forma considerável, 

o valor agregado das operações, reduzindo a mão-de-obra desnecessária e qualificando os 

recursos físicos e humanos de uma organização.  

   Muitas empresas se utilizam do tradicional indicador “custo por unidade” como forma de 

mensuração desta perspectiva. Existem várias formas de obter-se o custo unitário, entre elas 

destacam-se o sistema de custeio por absorção, sistema de custeio baseado em atividades – 

ABC, sistema de custeio variável e a teoria do ganho – TOC. A escolha por uma destas formas 

dependerá basicamente da necessidade de informação do usuário final, da adequabilidade do 

sistema pretendido com as condições específicas da empresa e acima de tudo, da relação entre 

sua utilidade ou a de cada informação e o esforço envolvido em sua obtenção. 

   As áreas de apoio (administrativa e de vendas) merecem uma atenção especial no tocante a 

escolha de seus indicadores de desempenho. Estas medidas, não devem incentivar a redução 
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dos seus custos, mas sim impulsionar a eficácia e a eficiência destas áreas. Desta forma, a 

redução dos custos das áreas de apoio não interferiria na realização de objetivos importantes 

nas perspectivas do cliente e dos processos internos, as quais serão abordadas em seguida.  

   A redução dos níveis de capital de giro necessário para sustentar um determinado volume de 

negócios e a utilização melhor da base dos ativos fixos permitem que, a unidade de negócio 

aumente o retorno gerado por seus ativos financeiros e físicos.  

   O capital de giro é um importante elemento financeiro, pois reflete o quanto está sendo 

inserido de recursos financeiros em uma empresa a fim de possibilitar o seu funcionamento 

pleno. Tem-se o ciclo de caixa como sendo uma das medidas da eficiência do gerenciamento 

do capital de giro. O ciclo é calculado, segundo Kaplan e Norton (1997, p.61), somando-se o 

número de dias de vendas em estoque com o numero de dias de vendas no contas a receber e 

subtraindo os dias de compras no contas a pagar (figura 3.1).  

 

Figura 3.1 – Ciclo de Caixa 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.62) 

   O ciclo de caixa representa o tempo necessário para a empresa converter os investimentos 

realizados na aquisição de matéria-prima e insumos em recebimento monetário dos seus 

clientes. O ciclo de caixa negativo significa receber os valores das vendas antes do 

desembolso de pagamento para os fornecedores. Mesmo com o crescente número de empresas 

especializadas no e-commerce (vendas através da internet), onde se recebe o pagamento do 

cliente antes de fornecer ou produzir a mercadoria, são poucas as empresas que alcançam a 

meta do ciclo de caixa negativo.  

   Um melhor retorno sobre o investimento em ativos intelectuais poderá aumentar, também, o 

retorno global sobre o investimento de uma empresa. No entanto este tema será abordado 

mais adiante nas perspectivas dos processos internos e do aprendizado e conhecimento. 
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 3.1.2. Perspectiva do Cliente 

  Para obter um bom desempenho financeiro, as empresas precisam elaborar e oferecer 

produtos e serviços identificados e valorizados por clientes com alguma característica em 

comum. Desta forma, o monitoramento do desempenho na perspectiva do cliente tem como 

objetivo, permitir a identificação dos clientes e segmentos de mercados nos quais a empresa 

consegue oferecer produtos que garantam, ao mesmo tempo, a obtenção da satisfação e 

retenção dos clientes além da maximização das margens de lucro.   

   Uma vez identificados e focalizados os segmentos de mercado pretendidos, a empresa deve 

concentrar suas ações para a determinação dos objetivos e indicadores específicos. Kaplan e 

Norton (1997, p.71) identificaram dois conjuntos de medidas para a perspectiva dos clientes. 

O primeiro trata de medidas genéricas que praticamente são utilizadas por todas as empresas, 

tais como satisfação dos clientes, participação de mercado e retenção de cliente. A estas 

medidas intitula-se de grupo de medidas essenciais. O segundo grupo é composto de medidas 

que contêm vetores de desempenho dos resultados oferecidos aos clientes. As medidas do 2º 

grupo embutem as propostas de valor que a empresa irá oferecer aos seus segmentos 

específicos de clientes e mercados. 

   Entre as medidas essenciais, existe uma cadeia formal de relações de causa e efeito destas, 

conforme ilustra a figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Perspectiva do Cliente – Medidas Essenciais 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.72) 

   A medida de participação de mercado demonstra a razão de negócios realizados num 

determinado mercado. Sua medição é simples, desde que se tenha o conhecimento do 

mercado pretendido antecipadamente. 
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   Existem outras formas de mensuração da participação de mercado, como por exemplo, a 

participação na conta total de negócios dos clientes-alvos selecionados. Esse indicador atende 

as empresas que visam aumentar a sua participação na compra de produtos ou serviços dos 

clientes das categorias pretendidas. 

   A retenção de clientes é uma alternativa considerável para a manutenção da participação dos 

produtos ou serviços de uma empresa em segmentos específicos. A sua medição pode ser 

realizada por meio de indicadores que controlem a intensidade com que as empresas retém 

relacionamentos contínuos com os seus clientes. Como exemplo, tem-se a utilização de uma 

medida de fidelidade: percentual de negócios realizados por cliente. 

   Um indicador que proporciona o acompanhamento da velocidade de atração ou conquista de 

novos negócios por uma empresa deve ser estabelecido quando se objetiva aumentar o escopo 

de clientes. Como exemplos de indicadores, tem-se o total de clientes atraídos em um 

determinado período ou o total de receita provinda de vendas para novos clientes. No entanto, 

tais medidas necessitam, em contraponto, o estabelecimento de mensurações que evitem a 

obtenção de clientes a custos exorbitantes, gerando um desbalanceamento da relação custo-

benefício. 

   A satisfação dos clientes serve como base sustentadora tanto para a retenção quanto para a 

captação de clientes. Sendo assim, a formulação de indicadores que forneçam um feedback 

adequado do desempenho da empresa quanto a satisfazer os clientes merece a posição de 

destaque dentro do escopo da perspectiva do cliente. A pesquisa de satisfação dos clientes é 

uma das formas mais utilizadas para medir o grau de “contentamento” dos consumidores ao 

adquirir um determinado produto. No entanto, apesar de ser uma ferramenta aparentemente 

simples, a interpretação dos resultados obtidos por este tipo de avaliação, normalmente exige 

conhecimento especializado, ou seja, a contratação de empresas de pesquisa de mercado. 

   Com o objetivo de garantir a obtenção e manutenção de clientes lucrativos, faz-se 

necessário medir o lucro líquido proporcionado por clientes de segmentos-alvo. A 

lucratividade gerada por estes clientes é o fator central do grupo de medidas essenciais, pois 

funciona como elo da relação causa e efeito entre as perspectivas financeiras e a dos clientes. 

Esta medida auxilia na escolha de clientes cujas necessidades podem ser atendidas com um 

preço que compense os recursos despendidos.  

   As empresas que trabalham com sistema de produção flexível, particularmente com a 

Produção Enxuta, podem se utilizar desta medida para identificar os processos ou as 

operações que precisam passar por melhorias a fim de garantir a margem de lucro almejada, 

bem como evitar o descarte de clientes antecipadamente. 
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   O segundo grupo de medidas da perspectiva dos clientes trata de medir as propostas de 

valor apresentadas aos clientes. Ou seja, significa medir um conjunto de atributos dos 

produtos que permitam gerar fidelização e satisfação dos clientes. Segundo Kaplan e Norton 

(1997, p.77), o valor de um produto na visão do cliente  pode ser dividido em três categorias 

(figura 3.3): atributos dos produtos, imagem e reputação e relacionamento com os clientes. 

Figura 3.3 – Perspectiva do Cliente –Proposta de Valor- adaptação 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.77) 

   3.1.2.1. Atributos dos Produtos 

   Os atributos dos produtos abrangem a funcionalidade do produto, a qualidade, preço e 

tempo. Normalmente, os clientes enfatizam uma maior importância para um ou até mesmo 

dois dos atributos mencionados anteriormente. No entanto, a falta de um dos quatro atributos 

mencionados pode implicar em perdas de vendas a curto prazo, pois os elementos 

considerados menos importantes, na concepção de cada cliente, são entendidos como pré-

requisitos básicos para aquisição do produto. Provavelmente, isto explique o fato de 

praticamente todas as empresas que utilizam este tipo de abordagem apresentarem metas 

produtivas relacionadas ao tempo de resposta, à qualidade e ao preço dos produtos. 

   O tempo é um importante fator competitivo, pois está envolvido diretamente em todas as 

dimensões de desempenho (qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo). 

Desta forma, trata-se de um elemento de suma importância para a conquista e retenção de 

negócios. 

   A entrega de produtos num curto espaço de tempo, normalmente, surpreende os clientes de 

forma positiva. No entanto, alguns clientes se preocupam mais com a confiabilidade dos 

prazos de entrega do que com a simples rapidez. Por exemplo, esta confiabilidade é 

fundamental para as empresas que operam com baixos níveis de estoques, de acordo com  o 

sistema da Produção Enxuta, pois o atraso ou a não entrega de um produto implica em parada 

de uma linha de montagem ou até mesmo de toda a fábrica.  

   O curto tempo para desenvolvimento e lançamento de novos produtos também é importante 

para as empresas que atuam em mercados de constante inovação. O mercado de software é 

Modelo Genérico

Valor = +Atributos do Produto +Imagem Relacionamento

Funcionalidade Qualidade Preço Tempo Serviço RelacionamentosMarca
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um bom exemplo; algumas firmas utilizam indicadores que medem o tempo decorrido desde a 

concepção da idéia de um novo produto até o momento do seu lançamento. 

    Nos últimos tempos, particularmente a partir da década de 1990, a dimensão de 

desempenho “qualidade” deixou de ser uma vantagem estratégica, passando a ser uma 

“necessidade” competitiva. Ou seja, o atendimento às especificações e normas dos produtos 

passou a ser requisitos básicos para as empresas que almejam entrar e se manter nos 

mercados, pois os clientes passaram a identificar a qualidade como sendo condição “Sine Qua 

Non”. Nesse caso, torna-se fundamental incluir na perspectiva do cliente medidas de 

qualidade segundo a ótica dos clientes. Pode-se utilizar, por exemplo, medidas como 

quantidade de defeitos em peças por milhão e quantidade de devoluções feitas pelo cliente. 

   O preço é uma preocupação constante para a maioria dos clientes e, portanto, exerce uma 

grande influência na decisão de compra. Indicadores que reflitam este atributo devem ser 

utilizados a fim de garantir o atendimento das expectativas dos consumidores. Caso os 

clientes em questão sejam empresas, particularmente de classe mundial, estas dão preferência 

a fornecedores que podem oferecer produtos a preços e custos de aquisição baixos. Sendo 

assim, fornecedores que oferecem preços baixos, atrelando a isto condições custosas de 

entregas como: fornecimento em grandes lotes, baixa garantia de qualidade e falta de 

cumprimento com o prazo de entrega, dificilmente farão negócios com estas empresas.  

3.1.2.2. Relacionamento com os clientes e Imagem e reputação 

   Um bom relacionamento com o cliente pode ser obtido por meio do fornecimento de 

produtos personalizados livres de defeitos, no prazo, no preço e com a funcionalidade 

esperada pelos clientes. Além destes fatores, o conforto do cliente no momento da compra 

pode ser um fator crucial para a venda do produto. Alguns fornecedores conectam 

eletronicamente os seus sistemas de informação com os dos clientes como forma de 

estabelecer compromissos de longo prazo e facilitar diversas atividades envolvidas na relação 

de compra e venda. Conforme descrito anteriormente este tipo de relacionamento é uma nova 

tendência que ultrapassa a simples cotação do preço unitário mais baixo para a aquisição de 

componentes e insumos.  

   Algumas empresas se utilizam das auditorias “disfarçadas” ou “fantasmas” como recurso 

para avaliação do desempenho no relacionamento delas com os seus clientes. Este tipo de 

ferramenta consiste na visita de terceiros aos pontos de vendas com o objetivo estratégico de 

avaliar, por exemplo, a cordialidade e a limpeza destes lugares.  
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   Segundo Kaplan e Norton (1997, p.80), a imagem e reputação refletem os fatores 

intangíveis que atraem um cliente para a empresa. Uma boa estratégia de marketing e a 

qualidade assegurada dos produtos oferecidos por uma empresa podem gerar fidelidade dos 

clientes muito além dos aspectos tangíveis. Isto permite uma definição proativa da empresa 

para os seus clientes. As empresas que exploram o atributo da imagem e reputação realizam, 

inicialmente, a identificação clara dos seus clientes ideais e em seguida tentam influenciar os 

seus comportamentos de consumo através da divulgação da imagem de seus produtos nos 

mais variados meios de comunicação.  Utilizam-se como indicadores para estes atributos, por 

exemplo, a participação de mercado e o percentual de valor adicional do preço cobrado pelos 

produtos possibilitado pela campanha de divulgação da marca.  

3.1.3. Perspectiva dos Processos Internos da Empresa 

   A maioria das empresas possui medidas de desempenho para os seus processos operacionais 

existentes. Medidas tradicionais como unidades produzidas por turno, inutilizados gerados por 

dia e custo unitário focalizam apenas a melhoria e monitoração dos processos existentes. No 

entanto, deve-se definir medidas capazes de refletir o comportamento de uma cadeia de valor 

completa dos processos internos, iniciando no processo de inovação, prosseguindo nos 

processos de operações e finalizando com o serviço de pós-venda. Consegue-se desta forma, 

integrar as diversas áreas e departamentos ao objetivo comum das empresas: melhorar o 

desempenho de toda a organização. 

   Neste momento, ao referir-se sobre cadeia de valor, está-se mencionando o conjunto de 

atividades necessárias para transformar as necessidades dos clientes em produtos que 

garantam a satisfação dos mesmos. Esta abordagem diferencia-se da colocação difundida por 

Womack e Jones (1998), pois compreende além das atividades operacionais e de fluxo de 

informação, conforme se representa no mapeamento da cadeia de valor, as atividades de pós-

vendas. Estas atividades são de suma importância na formulação de indicadores de 

desempenho, pois representam o elo de ligação entre as operações de manufatura e seus 

clientes.   

   Kaplan e Norton (1997, p.102), desenvolveram um modelo genérico representativo para a 

cadeia de valor mencionada inicialmente (figura 3.4). Neste modelo, a cadeia de valor foi 

segmentada em três conjuntos de processos de negócio. Todos esses processos são 

importantes. No entanto, as empresas devem ter excelentes desempenhos nos processos que 

exercem o maior impacto sobre a proposição de valor para os seus clientes. 
  



 57 

Figura 3.4 – Perspectiva dos Processos Internos –O modelo da Cadeia de Valor Genérica 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.102) 

   Ao observar o modelo, constata-se que o processo de inovação possui dois componentes. O 

primeiro, consiste na identificação do tamanho do mercado e da natureza das preferências dos 

clientes. Estas informações possuem caráter vital para a concretização do segundo passo do 

processo de inovação.  

   É no segundo componente que se realiza o projeto e desenvolvimento do produto antes de 

enviá-lo à produção. Normalmente, as empresas despendem pouca ou nenhuma atenção à 

criação de medidas de desempenho para esta etapa. Isto se deve ao fato da existência de 

investimentos maiores nos processos produtivos do que nos processos de pesquisa e 

desenvolvimento. No entanto, pode-se obter excelentes vantagens competitivas tendo-se como 

base um fluxo contínuo de lançamentos de produtos inovadores. 

   Os resultados obtidos por esses processos devem ser avaliados de acordo com os objetivos e 

medidas específicos, por exemplo, tem-se o indicador de sinalização da quantidade de vezes 

que o projeto precisa ser modificado antes de sua liberação para produção. 

   O processo de operações tem início com o recebimento do pedido do cliente e termina com 

a entrega do produto. Tradicionalmente, estes processos são mensurados e controlados por 

medidas financeiras, como custos-padrão, orçamentos e variações. Antes do advento de 

sistemas produtivos flexíveis, particularmente da Produção Enxuta, focava-se excessivamente 

na eficiência da mão-de-obra e do maquinário e na análise de compra por cotação de preços 

insumos. Desta forma, proporcionava-se acúmulo de estoques desnecessários e constantes 

trocas de fornecedores em busca de preços mais baixos. Geralmente, ignoravam-se os custos 

dos pedidos associados neste tipo de seleção de fornecedores. 

    Os sistemas flexíveis introduziram novas medidas de desempenho ao conjunto das medidas 

tradicionais utilizadas pelos processos das empresas ocidentais. Conforme discutido no 

capítulo dois, as medidas de qualidade, tempo de fabricação e entrega (conhecido também 

como Lead Time) desempenham papéis estratégicos elementares na realidade das empresas 

flexíveis. 

   Vale detalhar as diferenças existentes entre o tempo de fabricação (Lead Time de Fabricação 

Ltf) e o tempo de atendimento do pedido (Lead Time de Atendimento - Lta). Apesar de 
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aparentarem claramente as suas diferenças, pode-se perceber uma constante confusão entre as 

definições destes elementos, tanto entre os profissionais das indústrias como no meio 

acadêmico. O Lead Time de Fabricação consiste desde o momento do recebimento da 

matéria-prima, passando por todas as etapas necessárias para a transformação da matéria-

prima em componentes e posteriormente em produtos acabados e finalizando com a 

expedição destes produtos aos clientes. O Lead Time de Atendimento é o tempo transcorrido 

desde o recebimento e processamento da informação de solicitação do pedido (tempo de 

processamento do pedido) até o momento em que o produto solicitado é fornecido ao cliente 

(tempo de distribuição ou logística). Na concepção da Produção Enxuta, o objetivo é 

conseguir que a soma destes dois tempos seja menor ou igual ao tempo de tolerância do 

cliente (Ttc), conforme apresentado na equação abaixo: 

                                                           Ltf + Lta ?  Ttc 

   O tempo de tolerância do cliente é o tempo medido entre a solicitação de um produto e a sua 

entrega num prazo julgado pelo cliente como sendo adequado. No caso de um restaurante de 

fast food, por exemplo, tem-se normalmente um tempo de tolerância (Ttc) baixo, pois o 

cliente está interessado em obter a sua refeição quase imediatamente. No entanto numa 

empresa que fornece móveis sob encomenda o Ttc é maior uma vez que o cliente identifica e 

entende a necessidade de um prazo mais elevado uma vez que os seus produtos ainda serão 

processados pelas etapas de desenvolvimento e produção. Pode-se atender equação 

condicional acima apresentada, reduzindo-se os estoques de componentes entre processos e 

produtos acabados, ciclos operacionais, melhorando-se o fluxo de informações esntre as 

diversas áreas envolvidas (compras, entregas, produção, programação,...) e eliminando etapas 

que, de certa forma, não contribuem significativamente para atender o pedido em tempo.  

   Sendo assim, medidas como a taxa de valor agregado (TVA) existente nas operações do 

processo podem ser utilizadas pelas empresas que adotaram um fluxo de produção Just-in-

Time. Esta medida é calculada pela razão entre o tempo de real valor agregado (trabalho 

líquido) pelo tempo total de processo (tempo de trabalho líquido + tempo sem valor agregado 

+ tempo gasto em perdas) definido por Kaplan e Norton (1997, p.123) como sendo o tempo 

de Throughput. O resultado ideal desta medida, segundo o princípio de agregação de valor 

descrito anteriormente, é que a razão fosse igual a um, ou seja, que o tempo de trabalho 

líquido fosse exatamente igual ao tempo de Throughput.  

   As medidas de qualidade na perspectiva dos processos internos foram largamente 

difundidas e utilizadas pelas indústrias nos últimos tempos. Desta forma, medidas como taxa 

de defeitos por milhão, taxa de retrabalho, índice de devolução e percentual de processos sob 
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controle estatístico, encontram-se bastante difundidas nas empresas, não necessitando de um 

maior detalhamento neste trabalho. 

   As medidas de custo tradicionais estão sofrendo uma grande quantidade de críticas nestas 

últimas décadas, mais precisamente a partir dos anos oitenta. Estas críticas, fundamentam-se 

no fato das medidas tradicionais de custos medirem os gastos e a eficiência das operações de 

forma isolada, ou seja, considerando as operações como sendo centros de excelências. Sendo 

assim, a visão de todo o processo fica renegada, gerando grandes distorções provocadas pelo 

uso de critérios na maioria das vezes subjetivos para rateio ou alocação das despesas indiretas 

comuns entre duas ou mais operações. Maskell (1991, p.364), complementa que muitas 

empresas de classe mundial (no original, World Class Manufacturing – WCM) estão 

insatisfeitas com o uso do custo padrão como ferramenta de mensuração. Isto ocorre porque 

custo padrão é muito teórico e não reflete a realidade do dia-a-dia do “chão-de-fábrica”, 

desmotiva ações de melhoria contínua dos processos, gera relatórios de variação com 

resultados ultrapassados que não traduzem a atual realidade dos processos e por fim, como o 

custo padrão é recalculado periodicamente, (normalmente uma vez a cada ano), torna-se 

muito difícil o comparativo dos resultados passados com os atuais.  

   Segundo Jazayeri e Hopper (1999, p.268-9), a necessidade de alocação e rateio deve ser 

eliminada devido a grande participação dos custos indiretos de fabricação nos custos totais de 

produção dos produtos finais. As empresas, diante dos sistemas inovadores de produção, estão 

buscando sistemas de custeio que possibilitem a obtenção do custo de fabricação de um 

produto o mais próximo possível do seu custo real.  

   Várias empresas adotaram o modelo de custeio baseado na atividade (no original, Activity 

Based Costing - ABC) difundido por Cooper e Kaplan (1988), como sendo uma adequada 

técnica de custeio para a alocação dos custos indiretos de um produto. Estas experiências 

puderam comprovar que o ABC possibilita um melhor entendimento dos custos fixos 

envolvidos, melhores tomadas de decisão, incentiva a redução dos custos por meio de 

melhorias do processo, e por fim, facilita a determinação dos preços dos produtos finais. 

Desta forma, o ABC é uma técnica recomendada para as empresas que apresentam grandes 

proporções de custos fixos no custo total. 

    No entanto, para as empresas onde os custos variáveis detenham grande participação nos 

custos totais, como é o caso, por exemplo, da maioria das empresas japonesas, recomenda-se 

a utilização do sistema Kaizen de custeio associado com o sistema de desenvolvimento de 

custo alvo (no original, Target Cost). Este sistema, segundo Monden (1999, p.221), tem como 
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objetivo a constante busca de reduções de custo em todas as etapas da manufatura até a 

obtenção dos valores desejados.  

   Como fase final da cadeia de valor interna, tem-se o serviço de pós-venda. Esta consiste,  

basicamente, no atendimento das expectativas dos clientes-alvo. O desempenho desta fase 

poderia ser medido, aplicando-se os mesmos parâmetros de tempo, qualidade e custo descritos 

para a etapa do processo de operações.  Exemplificando, pode-se utilizar do Lead Time de 

entrega para medir o tempo gasto desde o recebimento de uma reclamação até o momento da 

resolução definitiva do problema reclamado. 

3.1.4. Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

   As três perspectivas anteriores demonstram as áreas, processos e operações nas quais deve-

se obter resultados expressivos a fim de proporcionar à cadeia produtiva um desempenho 

excepcional. 

   O objetivo desta nova perspectiva consiste, basicamente, em oferecer toda a infra-estrutura 

necessária para proporcionar, aos locais restritivos de desempenho, sustentabilidade nas ações 

de melhoria da capacidade do pessoal, sistema e dos processos organizacionais de uma 

empresa. 

   A estratégia de aprendizado e crescimento define os ativos intangíveis necessários ao 

desempenho das atividades organizacionais e dos relacionamentos com os clientes em níveis 

de qualidade cada vez mais elevados.  

   Para a obtenção destes objetivos, faz-se necessário investir no desenvolvimento e 

treinamento das capacidades dos funcionários (competências estratégicas), melhorias das 

capacidades dos sistemas de informação (tecnologia estratégica) e por fim na motivação, 

empowerment e alinhamento (clima para ação). 

3.1.4.1. Competências Estratégicas - Desenvolvimento e treinamento das capacidades dos 
funcionários 

    Com a redução dos níveis hierárquicos e a formação de equipes de trabalhos, os 

empregados passaram a ter maior participação nos objetivos das empresas. Evidentemente, as 

organizações estão exigindo novas habilidades, conhecimentos e capacidades de seus 

funcionários. Desta forma, o desenvolvimento individual ou do grupo passou a ser uma 

necessidade da totalidade dos níveis hierárquicos de uma empresa. No entanto, deve-se ter 

atenção nas diferenças existentes entre a definição de desenvolvimento e treinamento das 

pessoas de uma organização. 
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   Conceitua-se desenvolvimento de pessoas, como sendo um processo de aprendizagem de 

novas habilidades e capacidades que possibilita, dentro de um período de tempo específico, 

melhorias do desempenho profissional individual. 

   Em contraste, treinamento é, segundo Ivancevich (1995, p.423), o processo sistemático de 

alterar o comportamento dos funcionários na direção do alcance dos objetivos 

organizacionais. O treinamento está relacionado com as atuais habilidades e capacidades 

exigidas pelo cargo. 

   Comparando-se os dois conceitos acima mencionados, pode-se perceber a existência de uma 

diferença temporal entre elas, sendo o desenvolvimento focado em resultados futuros e o 

treinamento focado em ações imediatas. Associando-se estas definições ao conceito de meta 

organizacional proposta pela Teoria das Restrições (no original, Theory of Contraints – TOC), 

a qual afirma (Sellito, 2001) que a empresa deve ganhar dinheiro hoje e no futuro, pode-se 

justificar e entender a necessidade da inclusão de ambos na estratégia organizacional. 

   Estas duas ações contribuem, também, como fatores motivacionais, uma vez que ao 

colocarem em prática o conhecimento adquirido, os funcionários se sentem orgulhosos com 

seus trabalhos e conseqüentemente satisfeitos com a empresa na qual trabalham.  

3.1.4.2. Tecnologia Estratégica - Melhoria das Capacidades dos Sistemas de Informação 

   Desde a década de 1990, as empresas estão inseridas num período conhecido como era da 

informação. As características principais deste momento, são as mudanças rápidas, 

turbulentas e na maioria das vezes, inesperadas. 

   A informação passou a circular pelo planeta em milésimos de segundos, o que vem 

possibilitando a transformação da economia internacional em economia mundial comum. 

   Neste momento, são bem sucedidas as organizações capazes de tomar a informação e 

transformá-la rapidamente em uma oportunidade de novo produto ou de melhoria dos seus 

processos produtivos, antes que os seus concorrentes o façam. 

   Portanto, a comunicação e o feedback aos funcionários de todos os níveis, tornaram-se uma 

das mais importantes estratégias de uma organização. Para tanto, o sistema de informação 

precisa ser ajustado às necessidades de cada função.  

   A comunicação aberta (acessível por todos) de informações sobre o desempenho pode criar 

um novo tipo de infra-estrutura podendo transcender as barreiras funcionais e departamentais. 

Os sistemas de informação devem mostrar quem é responsável pelo quê e ao revelar o 

desempenho de todas as partes da organização, promove o desenvolvimento focalizado nos 

objetivos estratégicos. 
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3.1.4.3. Clima para Ação - Motivação, Empowerment e Alinhamento 

   Atrativos materiais e financeiros não são os aspectos de maior influência direta na satisfação 

das pessoas. É importante para qualquer indivíduo – desde o mais humilde operário ao 

executivo do mais alto escalão, do menos qualificado ao mais preparado – sentir-se motivado 

no exercício de sua função.  

   A motivação pode ser gerada por vários aspectos, entre os quais se destaca o clima 

organizacional. As empresas podem obter um bom clima organizacional proporcionando aos 

seus funcionários abertura de comunicação, participação em decisões organizacionais e o 

equilíbrio entre liberdade e responsabilidade para agir. 

   O empowerment pode ser conceituado como sendo o incremento da motivação das pessoas 

com responsabilidade por metas e resultados e total liberdade de tomada de decisões. Desta 

forma, consegue-se buscar a energia, o esforço e a dedicação de todos nas ações necessárias 

para a obtenção dos objetivos almejados pela empresa. Existem alguns princípios que regem a 

aplicação do empowerment numa organização. No entanto, três merecem ser destacados 

devido a existência de uma forte correlação entre eles e o processo de implementação da 

Produção Enxuta, foco deste trabalho. São elas (adaptado de Chiavenato, 1999, p.173): 

1. Envolvimento das pessoas na determinação de suas responsabilidades e 

definição dos métodos de execução de suas tarefas; 

2. Encorajamento das pessoas a assumir iniciativas, tomar decisões e aplicar os 

seus conhecimentos e habilidades; 

3. Busca de soluções através das contribuições das opiniões e ações das pessoas. 

   Segundo Kaplan e Norton (1997, p.142), o resultado de funcionários motivados e investidos 

de empowerment, pode ser medido de várias maneiras. Uma forma largamente utilizada e 

bastante simples de medição, consiste da obtenção do grau de participação dos funcionários 

em ações de melhoria do desempenho da empresa. Estas ações podem ser realizadas de forma 

individual, através da participação dos funcionários em programas de sugestões, ou  coletiva, 

por meio de equipes de melhoria contínua.  

   Deve-se complementar estas medidas através da mensuração dos resultados obtidos por 

estas ações, a fim de garantir retornos tangíveis que contribuam de maneira significativa para 

o alcance do objetivo almejado pela empresa. 

   O alinhamento das metas individuais com as organizacionais é de suma importância para 

que o desempenho organizacional seja superior à soma das partes. As organizações 

compartilham a estratégia e os resultados almejados, permitindo a definição dos objetivos 

pessoais sob as suas influências. Desta forma, a corporação define e garante as conexões 
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esperadas para a criação de uma adequada sinergia entre os interesses de cada indivíduo e os 

da empresa.  

 3.2. O Monitoramento do Processo de Mudança 

   O processo de mudança pode ser definido como sendo um método sistemático de alteração 

da cultura organizacional vigente com o objetivo de melhorar o desempenho de uma 

organização. Trata-se de uma estratégia adotada pelas empresas quando estas percebem 

alterações das tendências tecnológicas, macroeconômicas, político-sociais, mercadológicas e 

de seus desempenhos. Esta estratégia denota o movimento da organização da posição atual 

para uma posição futura desejável, mas incerta. Atualmente, a necessidade de reorientação 

ocorre de maneira infreqüente, e quando isso acontece, significa sair de uma situação de 

“conforto” para um futuro menos definido no qual antigos paradigmas organizacionais não 

mais se aplicam. 

   O objetivo de um sistema de mensuração consiste em motivar e orientar os executivos e os 

funcionários a implementar com sucesso a estratégia adotada pela unidade de negócio ou 

organização.  

   O conjunto de medidas utilizadas deverá descrever o estado futuro a ser alcançado pela 

empresa para todos os níveis hierárquicos a fim de criar aspirações compartilhadas e foco aos 

esforços de mudança. Kaplan e Norton (1997, p.155) reforçam que as medidas de uma 

estratégia (no caso, do processo de mudança) devem satisfazer três elementos básicos: 

relações de causa e efeito, vetores de desempenho e medidas de resultados e relações com 

fatores financeiros (figura 3.5).  

   As diversas medidas para o processo de mudança devem se conectar por meio de relações 

de causa e efeito, com a finalidade de explicitar as interações existentes entre os objetivos das 

quatro perspectivas descritas anteriormente: financeira, clientes, processos internos da 

empresa e aprendizado e crescimento. 

    Os vetores de desempenho são indicadores particulares das unidades de negócios de uma 

corporação. Conhecidos normalmente como indicadores de tendência (no original, leading 

indicators), possuem como propósito, traduzir o processo de mudança adotado pela 

organização para a realidade enfrentada pelas unidades de negócios. São indicadores capazes 

de impulsionar a realização das ações necessárias, permitindo a obtenção dos resultados 

esperados. No entanto, quando se utiliza apenas os vetores de desempenho como forma de 

mensuração, pode-se obter resultados operacionais de curto prazo que não revelam se as 
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melhorias alcançadas refletiram em expansão dos negócios e conseqüente melhoria do 

desempenho financeiro. 

Figura 3.5 – Princípios Básicos para Definição das Medidas do Processo de Mudança 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.155) 
    As medidas de resultado refletem metas comuns entre a estratégia a ser implementada e as 

demais estratégias da corporação. Estas medidas são normalmente difundidas como medidas 

genéricas e tendem a ser indicadores de ocorrências (no original, lagging indicators), como 

lucratividade e retenção de clientes. Quando isoladamente utilizadas, não representam a 

maneira pela qual os resultados são alcançados e, também, não indicam antecipadamente se a 

implementação das mudanças está sendo bem-sucedida. 

   Desta forma, faz-se necessário um balanceamento entre as medidas de resultado e os vetores 

de desempenho a fim de conseguir um conjunto de indicadores que preencham as lacunas 

deficitárias existentes quando ocorre a utilização isolada de uma das duas formas de 

mensuração. 

   A figura 3.6 ilustra algumas medidas de resultados freqüentemente utilizadas por diversas 

empresas e exemplifica alguns vetores de desempenho. Deve-se ter em mente que os vetores 

de desempenho são desenvolvidos como forma de mensuração particular da estratégia 

adotada, ou seja, como cada estratégia é única, exigindo a formulação de indicadores de 

tendência únicos.  

   Vale ressaltar que tanto os vetores de desempenho quanto as medidas de resultados são 

grandezas estratégicas, ou seja, definem uma estratégia projetada para a excelência 

competitiva. Durante o processo de mudança, a empresa deve implementar ou continuar 

utilizando medidas capazes de monitorar o seu funcionamento pleno e advertir para a 

necessidade de ações corretivas imediatas em acontecimentos incomuns. Este tipo de 

mensuração é definido como medidas de diagnóstico, sendo largamente e quotidianamente 

utilizadas pela maioria das empresas para controle e correção dos seus processos. Pode-se 
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citar como exemplo, o tradicional controle diário do volume de produção obtido pelas áreas 

produtivas. 

 Figura 3.6 – Quadro de Indicadores de Ocorrência e Tendência - Adaptação 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.320)  

   Por fim, tem-se como terceiro vértice do triângulo a necessidade da existência de relações 

causais entre as medidas selecionadas e os fatores financeiros. Melhorias nas perspectivas não 

financeiras, como qualidade, inovação e satisfação dos clientes, embora possibilitem 

impulsionar o desempenho de uma unidade de negócio, dificilmente serão totalmente 

compreendidos e aceitos, se não existir uma associação clara e direta entre estas melhorias e 

os resultados financeiros.  

   Os indicadores de desempenho do processo de mudança podem ser desenvolvidos de forma 

sistemática, tendo como etapa inicial a própria definição dos reais propósitos pelos quais se 

faz necessário alterar os processos e as relações de uma empresa. 

   A mudança deverá eliminar as deficiências existentes nas principais dimensões da 

competitividade: flexibilidade, custo, qualidade, atendimento e inovação. Esta primeira etapa 
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é de suma importância, pois uma definição clara dos propósitos orienta o estabelecimento de 

medidas e metas, facilita o envolvimento das áreas ou pessoas envolvidas no processo de 

mudança e esclarece a estrutura para o processo de gestão e implementação das alterações 

necessárias.    

3.2.1. Definição da Arquitetura de Indicadores 

   Para uma perfeita escolha dos indicadores num processo de mudança, deve-se, inicialmente, 

identificar a tática adotada pela alta administração na condução do processo de mudança, ou 

seja, no caso de grandes corporações, se a mudança está ocorrendo centrada em uma unidade 

de negócio ou em nível corporativo. A obtenção deste norte é fundamental, pois a construção 

de indicadores em nível corporativo, normalmente, é uma tarefa complexa com grande 

probabilidade de encontrar barreiras nem sempre transponíveis, como por exemplo, as 

complicações existentes nas alocações de custos e transferências de preços de produtos e 

serviços entre unidades organizacionais.  

   Por outro lado, quando as transformações ocorrem em apenas uma unidade estratégica de 

negócio, consegue-se concentrar de forma consistente todos os esforços nas ações de mudança 

operacional e criação dos indicadores de monitoramento e controle destas atividades. É 

aconselhado a seleção de uma unidade de negócio piloto, na qual se tenha as atividades de 

uma cadeia de valor completa: inovação, operações, marketing, vendas e serviços.     

    As unidades de negócios citadas acima, referem-se às unidades do nível três de uma 

estrutura hierárquica típica de uma organização (figura 3.7).  As ações desenvolvidas e 

implementadas na unidade piloto servirão, posteriormente, como referencial para os processos 

de mudança e formulação dos indicadores das demais unidades da corporação. 

   A análise dos relacionamentos existentes entre a unidade piloto e as demais unidades de 

negócio, a estrutura divisional e a corporação são necessárias, pois possui como objetivo a 

identificação clara das metas financeiras estabelecidas para a unidade piloto. Sendo assim, a 

unidade piloto pode desenvolver seus objetivos e medidas de forma integrada, evitando 

sacrifícios desnecessários das demais unidades ou até mesmo da corporação. 

3.2.2. Construção do Mapa Estratégico 

   O mapa estratégico é uma arquitetura genérica para a descrição do processo de mudança e, 

segundo Kaplan e Norton (2000, p.113), descreve os caminhos pelos quais as melhorias nas 

capacidades dos ativos intangíveis se traduzem em efeitos tangíveis para os clientes e para os 

resultados financeiros. Essa ferramenta fornece aos gestores um referencial para a descrição e 

gerenciamento da transformação organizacional. 
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Figura 3.7 – Níveis Hierárquicos Típico de uma Corporação 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.315) 

A construção do mapa estratégico inicia-se com a definição nítida do processo de mudança 

sob a perspectiva do acionista (financeiro) e do cliente. A perspectiva financeira deve 

explicitar claramente a forma pela qual a transformação organizacional proporciona o 

crescimento da receita e melhoria da produtividade (figura 3.8). 

Figura 3.8 – Construção do Mapa Estratégico: Perspectiva Financeira 

Fonte: Kaplan e Norton (2000, p.97 – adaptação) 

   A obtenção e desenvolvimento de novas formas de receita são os objetivos designados ao 

tópico crescimento da receita. Kaplan e Norton (2000, p.96) intitularam a construção de 

franquia e o aumento do valor para o cliente como sendo os componentes essenciais deste 

tópico. A construção de franquia reflete os resultados das atividades para a conquista de novas 

formas de receita. O aumento do valor para os clientes representa as ações perante os clientes 

pertencentes ao escopo da empresa a fim de ampliar os relacionamentos já existentes. 

   Diferentemente, a melhoria da produtividade é alcançada através do incremento da 

eficiência das operações focando a redução de custos. Kaplan e Norton (2000, p.97) 

identificam dois componentes essenciais para a obtenção da melhoria da produtividade. O 

aperfeiçoamento da estrutura de custos é o primeiro destes componentes, pois a redução dos 

custos diretos e indiretos implica em melhor utilização da mão-de-obra e dos equipamentos 

tendo como conseqüência a minimização ou eliminação dos recursos desnecessários que não 

proporcionam agregação de valor. O segundo componente, trata-se de melhorar a utilização 

do ativo circulante e fixo da empresa. Estes aprimoramentos dependem diretamente de uma 
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melhor utilização dos recursos existentes e conseqüente redução e/ou eliminação dos ativos 

completamente desnecessários.  

   Para a definição dos critérios na perspectiva do cliente, a empresa deve ter primordialmente 

identificados os segmentos de consumidores existentes e pretendidos. Baseando-se nestas 

informações, a empresa formula as medidas essenciais e os vetores de desempenho descritos 

anteriormente. Os dois grupos de medidas relacionam-se através dos atributos da proposição 

de valor, uma vez que os clientes almejados são aqueles que atribuem maior importância nas 

suas decisões de compras à própria proposição de valor do produto oferecido pela empresa. 

   Desta forma, torna-se conveniente representar o modelo genérico para os vetores de 

desempenho no mapa estratégico, conectando-se para cima com a mensuração dos resultados 

financeiros associados à atração e retenção dos clientes e para baixo com os processos 

internos críticos que capacitam a empresa a cumprir sua proposição de valor em relação aos 

clientes almejados (figura 3.9). 

   No entanto, as perspectivas financeiras e do cliente demonstram, apenas, os resultados 

almejados pela empresa e não a forma de obtê-los. Esta tarefa cabe à perspectiva dos 

processos internos e do aprendizado e crescimento.  

   Segundo Kaplan e Norton (2000, p.88), a perspectiva dos processos internos define as 

atividades necessárias à criação da proposição de valor para os clientes e ao desenvolvimento 

da diferenciação em relação aos concorrentes, com conseqüente produção de resultado 

financeiro. Ou seja, a empresa, tendo como base a nítida imagem dos resultados desejados nas 

perspectivas financeiras e dos clientes, identifica e cria os indicadores específicos para os 

processos diretamente relacionados na obtenção desses resultados. 

   A perspectiva do aprendizado e crescimento especifica as competências e tecnologia 

estratégica e o clima para ação, imprescindíveis para respaldar os processos e atividades a 

serem dominadas pela organização em apoio à proposição de valor. As ações vinculadas à 

perspectiva de aprendizado deve ser o ponto de partida para qualquer mudança sustentável de 

longo prazo, pois gera uma parceria entre os recursos humanos e o processo de transformação. 

Portanto, esta perspectiva encontra-se situada na base do mapa estratégico servindo de 

alicerce de tudo que se ergue em cima 

   As competências estratégicas são as habilidades e conhecimentos fundamentais que as 

pessoas envolvidas no processo de mudança devem ter para conduzirem adequadamente as 

ações necessárias. 
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   A adequação ou inserção de novos sistemas de informação, bancos de dados e redes de 

conexão, compõem as tecnologias estratégicas necessárias para apoio do processo de 

transformação. 

   Por fim, a perspectiva do aprendizado e crescimento estimula a formulação cultural 

necessária para a motivação e alinhamento da força de trabalho em apoio a estratégia, ou seja, 

fomenta um clima adequado para a realização das ações requeridas. 

    Sendo assim, as perspectivas podem ser representadas em uma arquitetura genérica, 

representada pela figura 3.9. 

Figura 3.9 – Mapa Estratégico 

Fonte: Kaplan e Norton (2000, p.109 – adaptação). 

4. O MODELO DE MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA 
PRODUÇÃO ENXUTA 

   A necessidade do desenvolvimento de indicadores de desempenho para a implementação da 

Produção Enxuta pode ser verificada quando se observam os seguintes aspectos: 

?? A gestão dos processos, segundo o norte da contabilidade tradicional, não é capaz, por 

si só, de orientar as ações de implementação do Sistema de Produção Enxuta; 
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?? A forma tradicional de monitoramento do desempenho não traduz adequadamente os 

verdadeiros ganhos proporcionados pela Produção Enxuta, dificultando a orientação e 

motivação dos agentes transformadores; 

   O paradigma da mentalidade de controle, no qual o passado é analisado, passa a dividir 

espaço com informações estratégicas que possibilitem o atingimento efetivo de um estado 

futuro pretendido pelas empresas. Estas informações podem ser obtidas através do auxílio da 

metodologia do Balanced Scorecard – BSC, conforme mencionado anteriormente. Esta 

metodologia provou ser uma poderosa ferramenta para a construção de indicadores que 

refletem a estratégia da mudança organizacional em quatro perspectivas fundamentais: 

financeiras, do cliente, processos internos e aprendizagem e crescimento. De forma integrada, 

estas perspectivas possuem relações de causa e efeito que facilitam a decodificação dos 

objetivos operacionais da Produção Enxuta em indicadores de desempenho capazes de 

proporcionar o entendimento e envolvimento de todos os níveis hierárquicos da empresa. 

   Durante um processo de transformação, a agilidade e a velocidade das informações são 

fatores críticos de sucesso, pois proporcionam aos processos e às pessoas o tempo hábil para 

identificação e solução dos problemas, evitando conseqüentes desvios das ações de 

implementação. Desta forma, os indicadores de desempenho a serem desenvolvidos devem 

satisfazer a condição de gerar um feedback rápido, de forma simples e clara. 

   Os indicadores de desempenho devem possibilitar o avanço das melhorias nos diversos 

processos da empresa, ou seja, eles devem indicar onde as melhorias devem ser 

implementadas e orientar na determinação das ações a serem realizadas. Sendo assim, o 

modelo proposto irá balancear indicadores de tendência (vetores de desempenho) com 

indicadores de ocorrência (medidas de resultado). Segundo Kaplan e Norton (1997, p.32), os 

vetores de desempenho sem as medidas de resultado podem permitir a obtenção de resultados 

operacionais de curto prazo, mas não revelam se as melhorias representam expansão de 

negócio com conseqüente incremento financeiro. Por outro lado as medidas de resultado por 

si só não oferecem uma indicação clara se o processo de implementação está ocorrendo com 

sucesso ou não.  

4.1. Objetivos da Implementação da Produção Enxuta e a Definição da 
Arquitetura dos Indicadores 

   A etapa inicial para o desenvolvimento dos indicadores de desempenho em um processo de 

mudança consiste na definição dos reais propósitos pelos quais se faz necessário a própria 

transformação organizacional. Segundo Gordon (1994, p.68), é necessário conhecer 
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exatamente o que se pretende medir, pois só assim poder-se-á obter indicadores que 

representarão resultados de claro entendimento.   

   O objetivo da implementação da Produção Enxuta consiste em conduzir ações de melhoria e 

mudanças organizacionais de uma empresa rumo a um estado futuro mais competitivo. O 

incremento da competitividade dá-se através do: 

?? Fornecimento de produtos personalizados, no momento, quantidade, qualidade e preço 

certos, conforme o cliente deseja e necessita; 

?? Aumento, simultâneo, do lucro da empresa e do retorno sobre o investimento para o 

acionista; 

?? Respeito à condição do colaborador da empresa. 

   Dando continuidade ao processo de formulação dos indicadores, deve-se atentar para a 

arquitetura dos indicadores, ou seja, é necessário definir se o conjunto de indicadores a ser 

desenvolvido irá mensurar os resultados de toda a corporação ou apenas de uma unidade de 

negócio.  

   Validando o relato de Kaplan e Norton (1997, p.314), onde estes afirmam que a maioria das 

corporações é bastante diversificada e a construção de um conjunto de indicadores em nível 

corporativo pode ser uma tarefa complexa, o modelo apresentado restringir-se-á a formular 

indicadores para uma unidade piloto de negócio, facilitando a sua aplicação ao longo de uma 

cadeia de valor bem definida.     

4.2. Análise da Produção Enxuta Segundo a Ótica do BSC 

   Segundo Kaplan e Norton (2000, p.88), o processo de definição dos indicadores de uma 

estratégia deve ser iniciado do geral para o particular (top-down), definindo com nitidez a 

estratégia sob a perspectiva do acionista e do cliente. Desta forma, faz-se necessário o 

desdobramento da estratégia nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard: financeira, 

cliente, processos internos e aprendizagem e crescimento. 

    Os elementos constituintes da Produção Enxuta serão classificados nas quatro perspectivas 

do BSC, a fim de proporcionar uma visão mais particular de cada elemento e facilitar a 

identificação dos elementos diretamente relacionados com a estratégia de implementação. 

Esta identificação é fator chave para o futuro desenvolvimento dos vetores de desempenho 

(ou lead indicators ), ou seja, dos indicadores capazes de fazer com que as ações aconteçam, e 

que permitem a obtenção dos resultados esperados (Kaplan e Norton, 1997, p.320) 
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4.2.1. Perspectiva Financeira da Produção Enxuta 

   Conforme descrito no capítulo três e de acordo com o BSC, os indicadores relacionados 

com a perspectiva financeira desempenham um papel duplo, pois definem claramente o 

desempenho financeiro esperado da estratégia a ser implementada e também servem de meta 

principal para os objetivos e medidas das demais perspectivas. 

   Analisando a estrutura da Produção Enxuta (figura 2.13), pode-se constatar que o aumento 

da lucratividade e do retorno sobre o investimento (ROI) são os objetivos financeiros de 

tradução das aspirações dos acionistas com a implementação do sistema. Segundo Kaplan e 

Norton (1997, p.320), estes dois objetivos são medidas essenciais de resultado que 

normalmente aparecem na maioria dos scorecards e embora sejam medidas globais destinadas 

a aumentar o crescimento da receita, reduzir os custos e aumentar a utilização dos ativos 

(capital de giro), não oferecem, isoladamente, uma adequada orientação sobre a determinação 

das ações a serem realizadas, pois normalmente refletem apenas resultados alcançados num 

período de tempo longo.  

   Conforme apresentado no capítulo três, na construção do mapa estratégico, a perspectiva 

financeira deve explicitar claramente a forma pela qual a transformação organizacional 

proporciona o crescimento da receita e a melhoria da produtividade. A Produção Enxuta 

incrementa a receita através de ações de marketing visando novas fontes de receita e aumento 

de valor para os clientes. Tem-se como exemplo, respectivamente, o aumento do Market 

Share, através da oferta de novos produtos (Katayama e Bennett, 1999, p.43), normalmente 

com maior valor agregado, para os clientes e o estreitamento das relações entre o fabricante e 

o cliente. 

   Na Produção Enxuta, o incremento da produtividade, ao qual o BSC se refere, ocorre de 

duas formas: melhorando a estrutura de custo através da eliminação das perdas existentes nos 

processos, a partir da aplicação dos princípios do não custo e da agregação de valor, tendo 

como conseqüências a redução da mão-de-obra, dos custos indiretos de fabricação e matéria-

prima; e aumentando o giro de capital, ou seja, melhorando a utilização do ativo através da 

eliminação dos estoques devido à aplicação do Just-in-Time.    

4.2.2. Perspectiva do Cliente da Produção Enxuta 

   A obtenção de bons resultados na perspectiva financeira está diretamente relacionada com a 

elaboração e fornecimento de produtos e serviços identificados e valorizados pelos clientes. 

No entanto, um dos objetivos do monitoramento do desempenho, segundo a perspectiva do 

cliente, é permitir a própria identificação dos clientes e segmentos de mercados nos quais a 
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empresa consegue oferecer produtos que garantam a satisfação e retenção dos clientes além da 

maximização da margem de lucro.  

   O Sistema da Produção Enxuta foi desenvolvido para atender às características do mercado 

moderno. Este mercado é composto de clientes exigentes por preços baixos, produtos 

personalizados e livres de defeitos e por um estreitamento da relação entre fabricante e 

consumidor. Estas necessidades dos clientes são traduzidas em valor de produto através da 

utilização dos principais elementos estruturais do sistema, tais como: a Qualidade Assegurada 

e o Just-in-Time.    

   Segundo Ghinato (1996, p.142), a Qualidade Assegurada pode ser definida como a garantia 

da eliminação total de qualquer perda por fabricação de produtos defeituosos. Desta forma, 

pode-se demonstrar claramente o foco da Produção Enxuta na satisfação do cliente devido a 

qualidade do produto.  Monden (1999, p.81) complementa e ao mesmo tempo reforça a 

colocação de Ghinato ao mencionar que a Qualidade Assegurada pode ser definida como o 

desenvolvimento e a manufatura de produtos que irão satisfazer às necessidades dos clientes 

no menor custo possível. A obtenção de um menor custo é fundamental para sustentar a 

estratégia de aumento da receita devido a um incremento do market share ocasionado pela 

venda de produtos a preços mais baixos do que os praticados pela concorrência. 

Provavelmente devido a sua origem contabilista, Monden preocupou-se em destacar 

claramente, a relação entre as perspectivas do cliente e a financeira e sendo assim, pode-se 

constatar que os elementos da Produção Enxuta também seguem a lógica das relações de 

causa e efeito sugeridas por Kaplan e Norton (1997 e 2000). 

   O estreitamento da relação entre o fabricante e o consumidor na lógica enxuta, é realizado 

através do fornecimento de produtos personalizados em curto período de tempo. Estas ações 

acabam por instilar nos consumidores fidelidade à marca e aos produtos e conseqüente 

aumento de vendas. Estes resultados podem ser obtidos, conforme destacado anteriormente, 

devido ao elemento enxuto intitulado de Just-In-Time (JIT). Desta forma, pode-se concluir 

que apesar da redução dos estoques resultarem em redução de capital empatado, a redução de 

inventário, também, representa a minimização do tempo requerido para o atendimento da 

solicitação do cliente.  

4.2.3. Perspectiva dos Processos Internos da Produção Enxuta 

   Os objetivos das perspectivas dos processos internos definem as atividades necessárias à 

criação da proposição de valor para os clientes e ao desenvolvimento da diferenciação em 

relação aos concorrentes, com conseqüente alcance de resultados financeiros. 
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   A Produção Enxuta não limita-se a especificar os resultados almejados nas perspectivas 

financeiras e do cliente; também descreve como alcançá-los. Esta descrição pode ser realizada 

com o auxílio da composição segmentada da cadeia de valor apresentada na figura 3.4. 

   Os processos de inovação, operações e serviços de pós-vendas são importantes e precisam 

ser realizados devidamente. No entanto, deve-se atentar para o processo que exerce o maior 

impacto sobre a proposição de valor para o cliente, pois segundo Kaplan e Norton (2000, 

p.103), a arte de desenvolver uma estratégia bem-sucedida e sustentável consiste em assegurar 

o alinhamento entre as atividades internas da organização e a proposição de valor para o 

cliente. 

   Observando a Produção Enxuta, pode-se constatar que trata-se de uma estratégia voltada 

para a excelência operacional, enfatizando a redução do custo e do lead-time dos processos 

operacionais, incremento da qualidade, excelência dos relacionamentos com o fornecedor e a 

velocidade e eficiência dos processos de fornecimento e distribuição. Desta forma, o objetivo 

da perspectiva dos processos internos da Produção Enxuta deve ser expresso através dos 

processos de operações utilizando-se da inovação e do serviço de pós-venda como apoios. 

   O processo de operações tem início com o recebimento do pedido do cliente e termina com 

a entrega do produto para o próprio cliente. O tempo transcorrido entre estas duas etapas 

recebe a nomenclatura, conforme apresentado no capítulo 2, de Lead-Time de Atendimento de 

Pedido. Normalmente as empresas criam e mantém altos níveis de estoques de produtos 

acabados ou de componentes, embora isto nem sempre seja necessário, a fim de torná-lo o 

menor possível e garantir assim a satisfação do cliente. Diferentemente, a Produção Enxuta 

visa racionalizar estes níveis de estoques de produtos acabados e de componentes, com a 

aplicação do Just-in-Time (JIT). Sendo assim, consegue-se evitar custos desnecessários na 

manutenção e obsolescência dos estoques e, por conseguinte, custos menores. 

   A redução dos custos, foco principal da Produção Enxuta conforme analisado na perspectiva 

financeira, ocorre devido a constante perseguição e eliminação das perdas decorrentes da 

aplicação dos princípios do não-custo e da agregação de valor. Estes princípios visam, 

respectivamente, obter custos-meta para os processos produtivos a fim de garantir os lucros 

esperados pelos acionistas e a racionalização das operações constituintes dos processos 

maximizando o valor agregado nestas atividades e evitando ações desnecessárias que geram 

custo.  

    Visando cumprir os custos-meta estabelecidos na fase de desenvolvimento dos produtos e 

elevar a porcentagem de valor agregado nos trabalhos, os processos devem produzir apenas a 

quantidade necessária com a força de trabalho necessária. A busca pela otimização da mão-
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de-obra proporciona, segundo Ohno (1997, p.39), um aumento da eficiência por uma ampla 

margem. Consequentemente, este aumento da eficiência impacta diretamente nos custos dos 

produtos. 

   Conforme apresentado no capítulo dois, a autonomação (no original Jidoka) é o elemento 

estrutural da Produção Enxuta que proporciona a adequação da mão-de-obra com a demanda 

requerida, pois possibilita a transferência de parte das atividades manuais praticadas pelos 

operadores para as máquinas. Entre as atividades transferidas aos equipamentos destacam-se 

as atividades manuais de detecção e correção de defeitos. No entanto, conforme mencionado 

no capítulo dois, embora a “automação” seja na maioria das vezes correlacionada à 

automação, esta não se trata de um conceito restrito às máquinas, pois pode-se aplicá-lo em 

células de manufatura onde existe a predominância de operações manuais. Ghinato (1996, 

p.85) reforça este argumento ao mencionar que a “autonomação consiste em facultar ao 

operador ou à máquina, a autonomia de parar o processamento sempre que uma anormalidade 

for detectada. 

   Conforme pode-se observar na estrutura da Produção Enxuta apresentada na figura 2.13, a 

Qualidade Assegurada é o resultado direto da aplicação deste conceito, reforçando mais uma 

vez a existência das relações causais entre as diferentes perspectivas da estratégia de 

implementação da Produção Enxuta. Sendo assim, pode-se concluir que a “autonomação” 

contribui tanto para a redução dos custos relacionados com a mão-de-obra quanto para com os 

custos indiretos decorridos da geração de produtos não-conforme.  

   A Manutenção Produtiva Total – TPM é outro elemento estrutural da Produção Enxuta que 

contribui significativamente com os objetivos da perspectiva dos processos internos através da 

redução dos custos indiretos de fabricação. Este elemento é responsável por assegurar o 

desempenho e prolongamento da vida útil dos equipamentos, evitando, desta forma, paradas 

inesperadas ou a geração de produtos defeituosos. 

   A obtenção da excelência no relacionamento com os fornecedores é um objetivo 

fundamental, pois permite o compartilhamento da estratégia de implementação da Produção 

Enxuta entre a empresa e seus principais fornecedores. Esta maior interação entre os 

envolvidos estabelece uma relação de confiança baseada em contratos de longos prazos, com 

o fornecimento de matérias-primas com mais qualidade, menor custo e entregas mais 

freqüentes, permitindo a adequada aplicação dos conceitos de Just-in-time e da Qualidade 

Assegurada. 
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4.2.4. Perspectiva do Aprendizado e Crescimento da Produção Enxuta 

   O objetivo desta perspectiva consiste em oferecer a infra-estrutura necessária para 

proporcionar sustentabilidade nas ações de melhoria da capacidade do pessoal, sistema e dos 

processos organizacionais de uma empresa. 

   Uma das formas adotadas pela Produção Enxuta para aumentar a participação dos 

colaboradores nos objetivos de uma empresa, conforme apresentado no capítulo 2, foi o 

incentivo à formação de pequenos grupos de colaboradores a fim de fomentar proposições de 

melhorias para a qualidade e as condições de trabalho (principalmente métodos, equipamentos 

e condições de segurança). Como exemplos pode-se citar a ação dos círculos de controle de 

qualidade, conhecidos como CCQ’s, e dos grupos de Kaizen, ou seja, de melhoria contínua. 

Estas iniciativas são bastante eficazes para o desenvolvimento das pessoas, pois possibilitam a 

aprendizagem de novas habilidades e capacidades dentro de um período específico. 

   Adequar a mão-de-obra de acordo com a demanda requerida, conforme descrito nos 

objetivos das perspectivas dos processos internos, implica em flexibilizar a produção através 

da formação de operadores multifuncionais capazes de executar mais de uma operação. A 

forma adotada pela Produção Enxuta para capacitar os trabalhadores para o exercício da 

multifuncionalidade foi o sistema de rotação do trabalho. Numa célula ou grupo de trabalho, 

quanto maior for a multifuncionalidade maior será a freqüência de rotação. 

   A motivação no exercício da função pode ser gerada através do aumento da participação dos 

colaboradores nas decisões organizacionais. Com a implementação da produção Enxuta, a 

autonomia proporcionada pelo Jidoka, para o operador interromper o fluxo de produção todas 

as vezes que uma anormalidade surgir, visa gerar, além de uma maior compreensão dos 

processos e operações, um alto nível de motivação e moral nos colaboradores. Isto é possível 

uma vez que esta iniciativa de interrupção do fluxo é entendida como o reconhecimento da 

capacidade dos colaboradores em identificar e agir sobre as anormalidades. 

   Sendo assim, ocorre um encorajamento das pessoas para tomar iniciativas, assumir riscos e 

aplicar seus conhecimentos e habilidades, além de buscar soluções factíveis através da 

contribuição das opiniões e ações das pessoas. Estes são dois dos principais princípios básicos 

que regem a aplicação do empowerment em uma organização.   

4.3. Selecionando os Indicadores de Desempenho para o Modelo 

   Há décadas as empresas se empenham em implementar mudanças organizacionais. No 

entanto, muitas destas iniciativas fracassam devido a falta de um adequado desenvolvimento e 

adaptação dos sistemas vigentes de mensuração do desempenho à agenda de transformação. A 
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construção de um novo referencial de mensuração pode ser uma poderosa ferramenta para 

impulsionar as mudanças necessárias. Em geral, as transformações são estimuladas por três 

motivos: 

?? Desempenho organizacional deficiente; 

?? Necessidade de reagir às transformações no ambiente competitivo; 

?? Distendimento da organização para um futuro melhor. 

   Estas inspirações associadas com a definição de metas ousadas criam o senso de urgência 

para a mudança tirando os colaboradores da zona de conforto e exigindo o comprometimento 

integral da organização. No entanto, estes movimentos iniciais apenas lançam as sementes da 

transformação, mas não a cultivam. A tarefa do cultivo e sustentação é realizada por um 

conjunto de indicadores orientativos que traduzem a estratégia em ações efetivas. 

  Em um processo de implementação da Produção Enxuta, a lógica produtiva de uma empresa 

é alterada, pois esta passa a operar com produtos, processos, problemas e pessoas diferentes. 

Os sistemas tradicionais de mensuração não são capazes de refletir estas novas necessidades 

porque foram criados e desenvolvidos para sustentar e prover a produção em massa.  

    A jornada rumo a Produção Enxuta não é fácil e nem curta. Segundo Womack e Jones 

(1998, p.304), o processo de implementação exige um tempo mínimo de cinco anos, embora 

algumas empresas possam andar muito mais rápido. Este é o período necessário para a 

perfeita maturação e compreensão da lógica Enxuta, uma vez que um grande número de 

pessoas, inclusive as lideranças, precisa aprender a enxergar a diferença entre valor e perda 

(no original, Muda). Os autores enfatizam que é apenas nesse momento que os benefícios 

financeiros do pensamento enxuto tornam-se aparentes.  

   Com o objetivo de ser eficaz, o conjunto de indicadores orientativos à implementação da 

Produção Enxuta deve ser compartilhado com toda a organização, pois desta forma todos 

poderão compreender a nova estratégia de negócio e contribuir para sua devida 

implementação. No entanto, para conseguir esse resultado, precisa-se promover uma cultura 

de compartilhamento de informações em toda a empresa. Neste intuito, o modelo proposto por 

este trabalho representa um sistema de relatórios abertos. Este tipo de sistema disponibiliza as 

informações para todos, a fim de, segundo Kaplan e Norton (2000, p.337), facilitar a mudança 

cultural anteriormente mencionada promovendo o clima propício à mudança. 

 O mapa estratégico desenvolvido para a Produção Enxuta (Apêndice 1) é o ponto de partida 

para um processo de decomposição que transporta as medidas do alto nível para os níveis 

organizacionais mais baixos. O conceito fundamental deste modelo integrado de desempenho 

é definir os vetores de desempenho estratégicos, nos diferentes níveis hierárquicos de uma 
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empresa. Sendo assim, o conjunto de indicadores utilizados numa unidade de negócio pode 

ser desdobrado num conjunto correspondente para os departamentos, equipes e os indivíduos 

de toda empresa. 

   Atualmente, as empresas possuem uma grande quantidade de medidas para se manterem em 

pleno funcionamento. Essas empresas estão corretas em sentido estrito. No entanto, elas 

provavelmente não conseguem fazer uma distinção clara entre as medidas de diagnóstico e 

medidas estratégicas. Esta distinção é de suma importância durante um processo de 

transformação cultural duma empresa, pois as medidas de diagnóstico são um conjunto de 

mensuração do cotidiano das empresas enquanto que as medias estratégicas projetam a 

excelência competitiva. Apesar do objetivo deste trabalho não ser a substituição do sistema de 

medição cotidiano de uma empresa, mas sim direcionar as atenções dos envolvidos para os 

fatores capazes de impulsionar a implementação da Produção Enxuta, percebe-se que as 

medidas de diagnóstico também sofrem algumas alterações. 

   Diante das circunstâncias apresentadas, a definição do número de indicadores para orientar 

o processo de implementação da Produção Enxuta dependerá da realidade enfrentada por cada 

empresa. No entanto, será utilizado, como orientação, um estudo independente realizado em 

1998 por Best Practices LLC e apresentado por Kaplan e Norton em 2000 (p.392). Neste 

estudo foram analisados os indicadores de vinte e duas organizações que adotaram com êxito 

a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) encontrando-se uma distribuição típica dos 

indicadores estratégicos nas quatro perspectivas conforme ilustra a figura 4.1. 

Figura 4.2 – Tabela de Distribuição dos Indicadores na Perspectiva do Balanced Scorecard - adaptação 

Fonte: Kaplan e Norton (2000, p.392) 

4.3.1. Indicadores da Perspectiva Financeira 

4.3.1.1. Retorno Sobre o Investimento (ROI)  

   Conforme representado no mapa estratégico da implementação da Produção Enxuta 

(Apêndice 1), o indicador de Retorno Sobre o Investimento (ROI) é o objetivo financeiro de 

 Perspectiva  Qtde. Indicadores Proporção (%) 
Financeira 5 22% 

Cliente 5 22% 
Interna 8 34% 

Aprendizado  
e  

Crescimento 
5 22% 

Total 23 100% 
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tradução das aspirações dos acionistas ou donos de empresa. Esta medida essencial de 

resultado é muito utilizada pelas empresas, pois, segundo Goldratt e Cox (1997, p.54), pode-

se comparar o montante de dinheiro ganho em relação ao dinheiro investido na empresa.  

   Este destaque a esta medida é possível porque o R.O.I é uma medida que visa incentivar os 

principais objetivos de uma empresa que almeja tornar-se mais competitiva através da adoção 

da Produção Enxuta, ou seja, objetiva aumentar o lucro e reduzir os investimentos (estoques) 

empatados. Desta forma, a medida de retorno sobre o investimento relaciona os aspectos 

técnicos contábeis da Produção Enxuta com os operacionais facilitando a compreensão de 

todos perante as mudanças implementadas. 

   Segundo Martins (1998, p.227), o ROI é obtido pela divisão do lucro obtido antes do 

imposto de renda (IR) e das despesas financeiras pelo ativo total utilizado para a fabricação e 

venda dos produtos. 

 

                           ROI =  Lucro antes do imposto de renda e das despesas financeiras 

                                                                      Ativo Total 

   Deve-se desconsiderar, conforme mencionado no capítulo 2, o imposto de renda e as 

despesas financeiras no cálculo do lucro, porque o que se pretende medir é o resultado gerado 

pelos ativos e não do passivo.  

  O ativo total representa os investimentos realizados pela empresa, sendo calculado pela soma 

dos valores monetários das disponibilidades, estoques, valores líquidos a receber e 

imobilizado líquido. 

     Ativo Total = Disponibilidades + Estoques + Val. Líq. A Receber + Imobilizado Líquido 

   Equipamentos parados e pessoas excedentes exemplificam adequadamente o elemento 

“Disponibilidade” no cálculo do ativo. No entanto, deve-se atentar para o uso parcial destes 

elementos, pois também implicam em “Disponibilidades” e não em custos de fabricação. 

Durante o processo de implementação da Produção Enxuta, segundo Maskell (2002, p.9), 

ocorre uma transferência de valores monetários gastos em atividades não produtivas para 

capacidade disponível, ou seja, a introdução dos conceitos e princípios enxutos, mais 

precisamente do princípio da eliminação das perdas, proporcionam a liberação de recursos 

(máquinas e pessoas) e caso não sejam aproveitados adequadamente na produção ou 

eliminados, representarão valores monetários em “Disponibilidades”. Desta forma o 

monitoramento do R.O.I., também  permite a identificação do destino dos recursos liberados 

pela implementação da Produção Enxuta, pois para aumentá-lo deve-se reduzir 

simultaneamente a perdas e as “Disponibilidades”. 
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   Os níveis de estoques normalmente são uma parcela significativa dos ativos de uma 

empresa, mas também representam o resultado físico das ações do princípio da eliminação das 

perdas. A redução ou eliminação dos estoques é considerada fator crítico de sucesso para o 

processo de implementação da Produção Enxuta e, sendo assim, posteriormente estar-se-á 

desenvolvendo indicadores apropriados para o seu perfeito monitoramento. 

   Os valores líquidos a receber derivam da política de prazo de pagamento oferecido aos 

clientes pela área de vendas. Normalmente são identificados como um diferencial para a 

manutenção e conquista de clientes. Alterações bruscas podem gerar perda de mercado e 

conseqüentemente de demanda o que tornaria a implementação da Produção Enxuta inviável. 

Portanto em primeira estância não se faz necessário o desenvolvimento de indicadores 

específicos para o seu controle.   

   O imobilizado representa o valor monetário dos prédios e instalações de uma companhia 

sendo normalmente fixos, salvo quando ocorre a venda dos prédios devido a redução da área 

fabril necessária para a manufatura. 

   A figura 4.2 apresenta uma proposta de representação gráfica do R.O.I. Outras formas 

podem ser utilizadas, no entanto qualquer modelo utilizado deve destacar as metas e os 

resultados obtidos num determinado período. 

Figura 4.2 – Apresentação Gráfica do R.O.I. 

4.3.1.2. Lucro Líquido Meta (L.Lmeta) 

   Analisando novamente o mapa estratégico apresentado no apêndice 1, percebe-se que o 

aumento do Retorno Sobre o Investimento – R.O.I. é decorrência do aumento do lucro, neste 

caso do lucro antes dos descontos do imposto de renda e das despesas financeiras. Conforme 

apresentado no capítulo 2, uma medida de resultado como o lucro líquido pode ser uma 

medida absoluta eficaz para informar o quanto de dinheiro a empresa ganhou em um 
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determinado período específico. No entanto, o lucro líquido por si só não é capaz de promover 

um senso de urgência para a ocorrência das ações de implementação. O senso de urgência é 

normalmente norteado por uma alavanca de mudança como, por exemplo, uma crise. As 

empresas podem estar enfrentando uma crise de fato ou podem criar uma, a fim de criar um 

ambiente propício às mudanças. Segundo Womack e Jones (1998, p.282), se a empresa 

realmente quiser criar uma crise, há muitas formas de orquestrar uma. 

   A determinação de metas ousadas pode instalar uma crise e fazer com que as pessoas 

fiquem dispostas em cumprir as etapas necessárias à adoção do pensamento enxuto na 

empresa como um todo. 

   Conforme discutido anteriormente, Womack e Jones (1998, p.304) propõem um tempo 

mínimo de cinco anos para o processo de implementação da Produção Enxuta. Uma meta 

ousada para a medida de lucro líquido no término desse período pode ser, por exemplo, a 

obtenção de um aumento positivo em cem por cento do valor mais recente obtido pela 

empresa. 

   Evidentemente, lucros líquidos metas (LLM) intermediários são necessários no decorrer 

deste período e pode-se obtê-los a partir da ponderação entre o valor do lucro líquido atual 

(LLA), média dos resultados alcançados pelas indústrias do mesmo segmento (MLLIS) e o 

valor meta para o término do período (LLMTP). Desta forma, o lucro líquido meta pode ser 

obtido, utilizando-se como base a fórmula proposta por Monden (1999, p.47) para a Taxa de 

lucro em relação às vendas-alvo em toda a empresa, conforme abaixo: 

                                     LLM  = W1 x  LLA + W2 x MLLIS + W3 x LLMTP 

    Onde W1 + W2 + W3 = 1. W1, W2 e W3 representam a parcela de participação da medida 

associada a eles na composição do lucro líquido meta. No início do processo de 

implementação W1 e W2 são relativamente grandes, mas o valor de W3 deverá ser 

gradualmente aumentado de maneira que no final do período de implementação se torne igual 

a 1 e W1 e W2 igual a zero.    

   A representação gráfica proposta na figura 4.3 permite uma comparação entre o lucro 

líquido meta e o lucro obtido no período analisado.  Pode-se comparar também o alvo de 

melhoria no lucro necessário para o período seguinte. Esta visualização é extremamente útil, 

pois contribui na definição e determinação das ações necessárias para o suprimento do alvo e 

a conseqüente obtenção do Lucro Líquido Meta.   
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4.3.1.3. - Percentual de Aumento da Receita Gerada por Novos Produtos (%ARGNP) 

   O lucro de uma empresa pode ser calculado a partir da fórmula genérica apresentada no 

capítulo dois, onde o lucro é o resultado da receita subtraído os custos de fabricação do 

período analisado.  

   Analisando a fórmula acima percebe-se que as duas formas possíveis de obter-se um 

aumento significativo no lucro são incrementando a receita e/ou reduzindo os custos de 

fabricação. 

   
Figura 4.3 – Apresentação Gráfica do Lucro Líquido Meta 

                       Lucro Período = Receita Período – Custo de Fabricação Período  

      No processo de implementação da Produção Enxuta aumentar a receita significa ampliar a 

oferta de produtos, conquistar novos clientes e mercados e mudar o “mix” de produtos para 

itens de maior valor agregado. Conforme discernido no capítulo dois, estas ações são 

sustentadas por uma estratégia de marketing que possibilita a divulgação dos produtos 

desenvolvidos. Esta divulgação é fundamental para o aumento do “Market-Share” e 

conseqüente crescimento econômico da empresa. 

   O desenvolvimento dos novos produtos, segundo Monden (1999, p.65), é realizado 

baseando-se em pesquisas de mercado e avaliação das criações tecnológicas recentes. As 

pesquisas de mercado obtêm e avaliam as necessidades dos usuários, a competitividade e as 

questões referentes à qualidade do mercado. Desta forma pode-se criar um produto que 

incentiva as compras devido a sua qualidade, usuabilidade, estilo e, principalmente, preço 

competitivo. 

   Sendo assim, um indicador como o percentual de aumento da receita gerada por novos 

produtos é fundamental para a sustentação de um período de crescimento econômico. Esta 

medida é obtida, dividindo-se a subtração do valor da receita obtida pela venda dos novos 
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produtos com a receita estimada para os produtos substituídos pela receita total da empresa 

conforme ilustra a fórmula abaixo: 

  % ARGNP = Receita dos Novos Produtos – Receita Estimada para os Produtos  Substituídos 

                                                                      Receita Total 

   Este indicador permite analisar a contribuição de aumento da receita gerada pela 

substituição de produtos com baixo valor agregado por novos com maior valor agregado e 

mais condizente coma as necessidades dos clientes. Desta forma, o percentual também 

visualiza a ocorrência do estreitamento da relação cliente- fornecedor. 

   A figura 4.4 ilustra uma das formas possíveis para a representação desta medida. Vale 

destacar que a definição das metas para esta medida está diretamente associada ao valor do 

lucro líquido meta. 

Figura 4.4 – Apresentação Gráfica do %ARGNP 

4.3.1.4. – Custo Meta 

   O incremento da receita é, atualmente, uma tarefa árdua para as empresas, pois mesmo 

lançando freqüentemente produtos com maior valor agregado, o mercado pressiona os preços 

para baixo. Sendo assim, as empresas necessitam de ferramentas de gerenciamento, que 

envolvam níveis competitivos de custo e preço, garantido a lucratividade esperada (lucro 

líquido meta). Conforme apresentado em capítulos anteriores, o advento da Produção Enxuta 

numa organização está vinculado com o propósito de redução de custo, pois trata-se de um 

método racional de fabricação de produtos onde busca-se a completa eliminação de elementos 

desnecessários.  

   A administração do lucro em toda a empresa, proposta pelo indicador de lucro líquido meta, 

gera esforços simultâneos para o aumento da receita através do fornecimento de novos 

produtos que atendam as necessidades dos clientes e para a redução dos custos de fabricação. 
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Desta forma, a determinação do lucro líquido meta possibilita o seu desdobramento em metas 

tanto para a receita a ser gerada bem como para os custos de fabricação. 

   A determinação de um custo meta para um produto possui o objetivo de reduzir os custos 

envolvidos em sua fabricação de maneira que o nível de lucro requerido possa ser garantido, 

ao mesmo tempo em que satisfaz os níveis de qualidade, tempo de entrega e preço exigido 

pelo mercado. O custo meta pode ser entendido como uma atividade de administração do 

lucro por toda empresa pois funciona como fator motivacional, em seu alcance, para todos os 

colaboradores. 

   Conforme apresentado no princípio do “Não Custo” (capítulo2), o endurecimento das 

condições de mercado transferiram o poder de determinação do preço de venda, antes 

pertencentes a empresas, para os consumidores, alterando a formula do princípio básico de 

custo. 

 Analisando a fórmula abaixo e a figura 4.5 pode-se entender a lógica e a sistemática utilizada 

para a determinação do Custo Meta de um produto a partir do desdobramento do seu lucro 

meta. 

                                 CUSTO meta = PREÇO DE VENDA – LUCRO meta 

Figura 4.5 – Preço, Lucro Meta e Custo Meta - Adaptação 

Fonte: Monden (1999,P.21) 

   Os custos certamente são indicadores de performance bem conhecidos pelas empresas. 

Normalmente mede-se a diferença entre os custos incorridos de fato (reais) e os custos 

planejados (padrões). Esta ferramenta de controle gerencial é apresentada ou em forma de 

gráfico comparativo (Real & Padrão) como a figura 4.6 ou em relatórios de variâncias. 
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   Independentemente do sistema de custeio utilizado, o custo padrão é estimado em condições 

ideais locais de trabalho, ou seja, em premissas estáticas como volume de produção, número 

de setups (troca de ferramenta) e experiência dos funcionários. Existem inúmeras críticas a 

esta forma de elaboração do custo, pois ela acaba por gerar centros de excelência de eficiência 

de forma independente. Desta forma incentiva-se a superprodução e a conseqüente produção 

de produtos desnecessários. 

   Conforme apresentado e diferentemente do custo padrão, o custo meta é obtido a fim de 

garantir o lucro meta almejado pela diretoria da empresa. A condição ideal de trabalho que 

permitirá a obtenção deste custo é alcançada através da implantação de dispositivos “Poka-

Yoke” (prova de falhas), ações de “Kaizen” (melhoria contínua), desenvolvimento das 

habilidades e padronização das operações realizadas pelos operadores e implementação de 

células de manufatura. 

      O custo meta é apresentado num gráfico onde representa-se o custo real alcançado no 

período e o custo meta para este mesmo período, conforme a figura 4.7. 

Figura 4.6 – Custo Meta & REAL 

4.3.1.5. – Giro de Capital 

   O excesso de estoque é considerado a maior de todas as perdas, pois este representa a 

existência de todas as demais perdas e a quantidade de dinheiro investido pelos acionistas ou 

donos da empresa. Desta forma a utilização de um indicador capaz de sinalizar os níveis de 
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estoques permite identificar a eficácia e eficiência das ações de eliminação das perdas e 

conseqüentemente da implementação da produção Enxuta numa empresa.  

   O indicador “giro de capital” ou “de estoque” atende a esta necessidade permitindo 

mensurar o número de vezes que o estoque é totalmente utilizado no período de um ano, ou 

seja, mede a velocidade de renovação dos estoques. Segundo Maskell (1991, p.255 e 256) o 

giro de estoque de uma fábrica é uma das medidas de desempenho mais importantes para os 

gestores de empresas de classe mundial. Monden (1984, p.VII) exemplifica este indicador ao 

relatar que a Toyota Motor Company obteve em 1980 um giro de estoque igual a 87, ou seja a 

Toyota utilizava o seu estoque por completo 87 vezes ao longo de um ano. O que significa 

que a Toyota detinha um inventário para apenas quatro dias de produção. 

   Evidentemente, pode-se concluir que quanto maior o giro de capital menor será o estoque e 

consequentemente menor será o lead-time de fabricação dos produtos acabados de uma 

empresa. Desta forma, conclui-se a definição de giro de capital como sendo um indicador que 

mensura a utilização do ativo de uma empresa, principalmente dos seus estoques, através da 

aplicação do pilar de sustentação da Produção Enxuta difundido como “Just-in-Time”. O giro 

é calculado segundo a fórmula abaixo apresentada: 

         GIRO DE CAPITAL =         TOTAL DE SAÍDAS DO ESTOQUE        .    (vezes/ano) 

                                                         VALOR MÉDIO DO ESTOQUE 

   Pode-se representar o giro de capital em termos de tempo, normalmente em dias. Quando 

apresentado desta forma dar-se o nome de cobertura sendo calculado pela fórmula abaixo: 

                              COBERTURA = 12 meses/ano X Total dias trabalhados/mês  

                                                                             GIRO (vezes/ano) 

Figura 4.7 – Cobertura dos Estoques 
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4.3.2. Indicadores da Perspectiva do Cliente  

4.3.2.1. Preço Meta 

   Segundo Monden (1999, p.IX), a idéia de reduzir preços constitui-se, geralmente, em um 

pesadelo para os fabricantes e um sonho para os consumidores. Com a transferência da 

determinação do preço de venda para os consumidores, conforme apresentado no Princípio do 

“Não-Custo”, a redução dos preços deixou de ser um problema e passou para ser um fator de 

sobrevivência para as empresas que pretendem ampliar os seus mercados. 

   A implementação da Produção Enxuta visa proporcionar aumento de lucro para as 

empresas, mesmo em períodos de crescimento econômico lento, através da estratégia de 

aumentar a receita pelo incremento do “market share”. Para tal, utiliza-se da política de 

oferecer produtos ao mercado com preços menores do que os praticados pela concorrência. 

Conforme apresentado anteriormente, esta política é sustentada pela obtenção de custos de 

fabricação menores através da eliminação das perdas existentes  nos processos produtivos. 

   Sendo assim pode-se determinar um indicador que possibilite o monitoramento dos preços 

praticados pela empresa em relação a meta de oferecer produtos com preços menores do que 

os praticados pela concorrência. O “Preço Meta” reforça a cadeia formal de relações de causa 

e efeito entre os indicadores das quatro perspectivas apresentadas (financeira, do cliente, dos 

processos internos e do aprendizado e crescimento), pois possibilita, posteriormente, a 

obtenção do indicador financeiro “Custo Meta”. 

   A determinação do preço meta é realizada considerando o preço médio de venda dos 

produtos dos competidores de mercado, diferenças funcionais, preço real praticado e valor 

alvo desejado ao produto sem incrementos funcionais. Ao analisar o mercado a fim de obter o 

preço meta, deve-se considerar todos os produtos competidores no mesmo segmento de 

mercado, inclusive os produtos competidores da própria empresa. As diferenças funcionais 

envolvem funções práticas e estéticas percebidas pelo cliente. O preço real praticado é o valor 

atual do produto, ou seja, é o valor pago pelo cliente no período de tempo analisado mais 

próximo. E por fim o valor alvo desejado ao produto sem incrementos funcionais é o valor 

meta estimada pela empresa para conquista de “market share” considerando a não introdução 

de incrementos funcionais.  

   Desta forma , o preço meta (Pmeta) é calculado pela soma da multiplicação de pesos com os 

preços atuais praticados pela empresa (Pa), com o preço médio praticado pelo mercado (Pm) e 

com o valor alvo desejado ao produto sem incrementos (Va). Por fim soma-se o valor 

agregado pelo incremento funcional inserido (Vf), conforme segue a fórmula abaixo: 
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                             Pmeta = (W1xPa + W2xPm + W3xVa) +  Vf 

    Onde W1 + W2 + W3 = 1. W1, W2 e W3 representam a parcela de participação da medida 

associada a eles na composição do preço meta. No início do processo de implementação W1 e 

W2 são relativamente grandes, mas o valor de W3 deverá ser gradualmente aumentado de 

maneira que no final do período de implementação se torne igual a 1 e W1 e W2 igual a zero. 

   A fórmula acima apresentada reforça a abordagem de Mintzberg (2001, p.93) apresentada 

no capítulo 2 na qual afirma que os fabricantes japoneses de automóveis primeiro usam uma 

estratégia de baixo preço para conseguir mercados (representado na fórmula pelo valor alvo 

desejado –Va) e, posteriormente, através de manobras de diferenciação, capturam segmentos 

importantes de mercado (estas manobras são representadas na fórmula pelo valor agregado 

pelo incremento funcional inserido – Vf). 

   Graficamente, o preço meta pode ser representado conforme a figura 4.8. 

Figura 4.8 – Preço Meta 

4.3.2.2. Participação de Mercado (Market Share) 

   A implementação da Produção Enxuta visa fornecer condições à empresa para atender um 

segmento de mercado específico: o de clientes exigentes por preços baixos, produtos 

personalizados, livres de defeitos e por um estreitamento da relação entre fabricante e 

consumidor.  

   A Participação de Mercado mensura a razão de negócios realizados pela empresa em um 

determinado mercado. No entanto, trata-se também de uma importante ferramenta para 
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“localizar a concorrência”, ou seja, observar quando as mudanças nos produtos devem ser 

feitas a fim de ocupar posições mais populares no mercado pretendido. 

   Womack, Jones e Roos (1992, p.112) enfatizam a conseqüência do projeto de 

implementação da Produção Enxuta sobre o mercado ao relatar que as empresas passam a 

oferecer maior variedade de produtos, com maior velocidade de substituição do que os 

concorrentes. Sendo assim, estas empresas passam a serem mais expressivas em seus 

mercados e conseqüentemente tendem a obter resultados financeiros maiores. 

   A obtenção deste importante indicador é relativamente fácil desde que o grupo de clientes 

ou segmento de mercado desejado seja conhecido. Normalmente, compara-se o valor 

financeiro obtido com as vendas dos produtos de uma empresa com o valor das obtido pelas 

demais, conforme a fórmula abaixo: 

 

Participação de Mercado =                            Valor Financeiro das Vendas de Produtos da Empresa                     . 
                                        Soma dos Valores Financeiros das Vendas de Produtos das Empresas do Segmento 

   Os grupos setoriais, as associações comerciais, as estatísticas do governo e outras fontes 

públicas geralmente oferecem estimativas do tamanho total do mercado pretendido. 

   Este indicador é normalmente apresentado em forma de diagrama de “pizza”, conforme 

ilustra a figura 4.9.  

Figura 4.9 – Participação de Mercado 

4.3.2.3. Lead Time Médio de Atendimento dos Pedidos 

   Segundo Moura (1989, p.xi), Lead Time é uma expressão consagrada utilizada na indústria 

que significa tempo de reabastecimento, desde a geração de uma necessidade até a sua efetiva 

entrega e disposição ao uso.  Neste caso, o Lead Time de Atendimento dos Pedidos pode ser 

entendido como o tempo requerido para o fabricante repor uma determinada mercadoria 
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transcorrido a partir do momento em que o cliente informou a sua necessidade (solicitação de 

compra, reposição,...) até o instante em que recebe o produto correspondente ao pedido.  

   Esta medida indica possíveis ganhos de flexibilidade e agilidade das empresas em vias de 

implementação da Produção Enxuta. Conforme discutido anteriormente, a adoção deste 

sistema visa o estreitamento da relação entre o fabricante e o consumidor através da entrega 

de produtos “personalizados” em pequenos prazos de entrega. A implementação da Produção 

Enxuta só faz sentido se a empresa objetivar o fornecimento de produtos elaborados sobre 

encomenda e entregues quase de imediato. O fornecimento de produtos num curto espaço de 

tempo, normalmente, surpreende os clientes de forma positiva e sendo assim, este indicador 

incentiva a aquisição de maior agilidade da produção em responder aos pedidos dos clientes e 

garantir a satisfação dos mesmos. 

   A fim de permitir uma resposta imediata para demandas não previstas e desta forma evitar 

perdas de clientes por falta de produtos acabados, a maioria das empresas constróem altos 

níveis de estoques sem considerar aspectos produtivos importantes como por exemplo, o 

tamanho do lote de fabricação, tempo de “setups” ou troca de ferramentas e os índices de 

geração de produtos não conformes. Evidentemente, esta não é a melhor decisão pois, altos 

estoques geram gastos com área de armazenagem e possibilidade de deterioração, 

obsolescência e perda de produtos. Com a implementação da Produção Enxuta inicia-se a  

considerar e modificar estes aspectos operacionais a fim de racionalizar os estoques 

necessários com o objetivo de garantir um atendimento rápido às solicitações dos clientes bem 

como minimizar os valores associados com a armazenagem dos produtos acabados.  

   A seqüência de cálculo do indicador de Atendimento Médio do Pedido, inicia-se com a 

obtenção do Lead Time de Atendimento de Um Pedido. Para obter este valor realiza-se a 

subtração do tempo (data e hora) final de atendimento de cada pedido (Tfap) realizado 

durante um período pelo tempo (data e hora) de solicitação do pedido (Tsp) correspondente, 

conforme apresenta a fórmula abaixo: 

Lead Time de Atendimento de Um Pedido = Tfap – Tsp 

Plotando estes valores em um gráfico pode-se obter uma curva similar a representada pela 

figura 4.10.  Para obter o valor do Lead Time Médio de Atendimento dos Produtos da empresa 

basta calcular a média dos Lead Times de Atendimento dos Pedidos. 

4.3.2.4. Confiabilidade de Atendimento dos Pedidos 

   Este indicador é um parâmetro que define o desempenho da qualidade do atendimento a um 

cliente ou usuário de uma atividade. Uma boa confiabilidade de atendimento de pedidos é 
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fundamental para as empresas que recebem componentes Just-in-Time, ou seja, operam com 

baixos níveis de estoques de matéria prima em seus almoxarifados, pois o atraso ou o não 

fornecimento de um componente pode implicar em parada de uma linha de montagem ou até 

mesmo da fábrica inteira. Outro aspecto importante apresentado por este indicador é a 

possibilidade da percepção quanto ao impacto das melhorias realizadas nos processos 

existentes na empresa, pois a redução dos atrasos de entrega de pedidos está diretamente 

relacionada com o controle efetivo dos processos envolvidos. 

   Define-se como Confiabilidade de Atendimento dos Pedidos a relação entre as solicitações 

efetivamente entregue dentro do prazo estabelecido ( Lead Time Médio de Atendimento do 

Pedido) e o total de solicitações entregues, ou seja, é a percentagem de embarques expedidos 

em tempo. 

 Figura 4.10 – Lead Time Médio de Atendimento de Produto 

      Trata-se de um indicador complementar ao indicador de Lead Time Médio de 

Atendimento dos Pedidos, pois o indicador “confiabilidade” objetiva reduzir a flutuação dos 

prazos de atendimento das solicitações dos clientes em torno da média do Lead Time de 

Atendimento. Desta forma, tem-se dois vetores de desempenho que visam garantir a 

satisfação e retenção dos clientes através de prazos menores e mais confiáveis. 

   Estatisticamente a confiabilidade pode ser interpretada como sendo o coeficiente de 

variação, um indicador prático da variabilidade das séries de dados que possibilita qualificar a 

dispersão em torno da média. Desta forma, obtém-se o valor da confiabilidade subtraindo a 

razão do desvio padrão dos Lead Times de Atendimento de Um Pedido (Ltaup) pelo Lead 
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Time Médio de Atendimento do Produto (Ltmep) de cem por cento das entregas feitas no 

prazo desejado, conforme apresenta a fórmula abaixo:  

 

Confiabilidade = 100% - Desvio Padrão Ltaup   [%] 

                               Ltmep 

   A razão representa a variabilidade da série de prazos, quanto maior, mais disperso é a série 

de Lead Times de Atendimento dos Pedidos. Pode-se utilizar uma tabela para classificar 

qualitativamente o coeficiente de variação e sendo assim a confiabilidade também pode ser 

classificada da mesma forma. Esta tabela baseia-se na curva de distribuição normal ou de 

Gauss e está representada abaixo: 

Figura 4.11 – Confiabilidade de Atendimento do Lead Time Médio de Atendimento do Pedido 

4.3.2.5. Lead Time de Médio de Lançamento de Novos Produtos 

   Conforme apresentado anteriormente, incrementar a receita, dentro dos moldes dos 

conceitos da Produção Enxuta, refere-se à ampliação da oferta de produtos, conquista de 

novos clientes e mercados e/ou mudança do “mix” de produtos para itens de maior valor 

agregado. Segundo Maskell (1991, p.196), a competição entre as empresas em lançar novos 

produtos que representem inovações é um fato real da indústria moderna.  

   A oferta de novos produtos ou a extensão de um produto antigo deve representar uma 

melhoria radical das opções atuais e não limitar-se a substituição das vendas de produtos 

existentes, pois somente desta forma novos clientes poderão ser capturados. 

   Desta forma a obtenção de um curto espaço de tempo para o desenvolvimento e venda de 

novos produtos é um fator crucial para garantir o sucesso da estratégia de implementação da 

Produção Enxuta, pois permite, ao mesmo tempo, aumentar a receita da empresa, atender as 

necessidades dos clientes por constantes inovações e criar um ambiente favorável de 

implementação uma vez que possibilita a alocação do excesso da mão de obra para novos 

processos devido a novas demandas. 

   O Lead Time Médio de Lançamento de Novos Produtos (LTlnp) é definido como sendo a 

mensuração do tempo decorrido desde a concepção da idéia de um novo produto até o 

momento do seu lançamento, ou seja desde o momento que o produto é disponibilizado à 

venda. A idéia de um novo produto é reconhecida como concebida a partir do momento em 
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que ocorre o seu registro formal, seja ele em forma de desenho, escrito ou em forma de 

pesquisa. Pode-se afirmar que o Lead Time Médio de Lançamento de Novos Produtos 

representa a eficácia da empresa em converter idéias em produtos. 

   Da mesma forma que o Lead Time Médio de Atendimento do Pedido, deve-se inicialmente 

obter os Lead Times de Um Lançamento (Ltul) para posteriormente obter-se o valor do Lead 

Time Médio de Lançamento (Ltml). Sendo assim o gráfico obtido é semelhante ao 

apresentado na figura 4.10. 

4.3.3. Indicadores da Perspectiva dos Processos Internos  

4.3.3.1. Produtos Não Conformes & Número de Dispositivos de Detecção de Erros 

   Com o início das atividades de implementação da Produção Enxuta começa-se a 

perseguição sistemática às perdas. Conforme apresentado no capítulo 2, a perda por 

“Defeitos” é o resultado da geração de produtos que apresentam algumas de suas 

características de qualidade fora da especificação estabelecida inviabilizando o seu uso ou 

aplicação. O fluxo de produtos defeituosos ao longo dos processos é capaz de desencadear a 

geração de perdas por espera, transporte, movimentação, estoques e outras perdas secundárias 

como, por exemplo, o aumento de consumo de matéria prima. Desta forma e conforme 

apresentado por Ghinato (1996, p.60), a geração de produtos defeituosos influenciam 

diretamente o preço de venda, comprometem a programação de quantidades a serem 

entregues, afetam os prazos de atendimentos dos pedidos devido as paradas de 

processamento, recuperação, inspeções adicionais e fabricação de reposição. 

   Sendo assim e conforme apresentado anteriormente, é natural que um dos objetivos 

almejados pelas empresas em fase de implementação da Produção Enxuta seja a fabricação de 

zero defeitos, ou seja, de produtos livres de defeitos. Segundo Ghinato (1996, p.93), a meta 

não é somente a fabricação de produtos isentos de defeito, mas a “garantia” de que um 

sistema seja capaz de produzir “consistentemente” produtos livres de defeitos. Este conceito 

deve ser aplicado em todas as operações e processos de forma que cada operação e cada 

processo sejam planejados considerando todas as possibilidades de falha. 

   Para eliminar completamente a geração de defeitos, segundo a ótica Produção Enxuta, deve-

se detectar os erros de processamento e corrigi-los imediatamente evitando que os mesmos 

originem defeitos. Segundo Maskell (1991, p.207), os problemas devem ser identificados 

rapidamente e, em seqüência, a causa deve ser investigada e o problema resolvido no “chão-

de-fábrica”. Shingo reforça (1996, p.52) que a qualidade pode ser garantida de uma maneira 
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aceitável apenas quando estiver incorporada ao processo e quando a inspeção proporcionar 

feedback imediato e preciso da fonte dos defeitos. 

   Conforme Ghinato (1996, p.112) argumenta, a alternativa coerente com o objetivo do 

Controle de Qualidade Zero Defeitos é a utilização de uma técnica de inspeção que assegure 

com total confiança a detecção de qualquer anormalidade (erro ou defeito). Isto só é possível 

com o desenvolvimento e utilização de mecanismos de detecção automática (“Poka-Yoke”) 

das anormalidades, acoplados diretamente aos processos de fabricação. A incorporação de 

mecanismos de sinalização (“Andon”) pode estender este conceito à operações essencialmente 

manuais, quando estes são acionados na imediata identificação do defeito. 

   Desta forma, um indicador que proporcione simultaneamente estimular a implementação 

destes mecanismos e a visualização dos resultados proporcionados pela incorporação destes 

nos processos produtivos é fundamental para a devida orientação ao processo de 

implementação da Produção Enxuta. Os resultados proporcionados pela incorporação destes 

mecanismos podem ser mensurados através da quantidade de produtos não conformes gerados 

pelos processos produtivos. Normalmente o montante de produtos defeituosos é apresentado 

em forma percentual sendo calculado pela razão entre a número de produtos não conformes 

pelo volume total de produção. Desta forma uma das possíveis representações gráficas deste 

indicador é apresentada pela figura 4.12. 

Figura 4.12 – Número de Dispositivos a Prova de Falhas & Produtos Não Conformes 

4.3.3.2. Eficiência da Mão de Obra 

   O advento da Produção Enxuta em uma organização está vinculado com o propósito de 

redução de custos, pois, trata-se de um método racional de fabricação de produtos, onde 

busca-se a completa eliminação dos elementos operacionais desnecessários. Esta tarefa é 

apoiada pelos dois pilares de sustentação do Sistema da Produção Enxuta, o Just-In-Time - 
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JIT e o Jidoka – “Autonomação”, pois permitem produzir apenas o necessário com a força de 

trabalho necessária.  

   O processo de implementação visa ajustar a força de trabalho para a quantidade de pessoas 

adequada em suprir as demandas solicitadas. Desta forma e segundo Ohno (1997, p.39), a 

otimização da mão-de-obra proporciona um aumento da eficiência por uma ampla margem. 

Este aumento de eficiência, por conseguinte, transforma-se em redução de custos e aumento 

de lucro, conforme apresentado no indicador “Custo Meta”. 

   De acordo com o capítulo 2, a otimização da mão-de-obra na Produção Enxuta é obtida 

flexibilizando a produção através da formação de operadores mutifuncionais capazes de 

operar mais de um equipamento ou executar mais de uma operação, transferindo as operações 

executadas pelos operadores para as máquinas e utilizando efetivamente os tempos de folga 

existentes nas operações. 

   No entanto, faz-se necessário lembrar que aumentar a eficiência e reduzir custos não são 

necessariamente a mesma coisa. A eficiência da mão-de-obra não deve ser interpretada como 

uma função da quantidade e velocidade, mas sim, como uma relação entre as quantidades 

produzidas e o número de trabalhadores. Ohno (1997, p.77) cita, por exemplo: 

         “Numa linha de produção, 10 operadores produziram 100 produtos num dia. Melhorias foram 

introduzidas para aumentar a eficiência e agora, 10 operários podem produzir 120 produtos num mesmo 

período de tempo. Ou seja, conseguiu-se aumentar a eficiência em 20%. Esta lógica é valida apenas em 

períodos onde a demanda está crescendo ou tende a crescer. 

   Se a demanda do mercado cair para 90 peças por dia e se os mesmos 10 operários continuarem a produzir 

120 peças devido ao aumento de eficiência proporcionado pela melhoria, ter-se-á de 20 a 30 peças de sobra 

diariamente. Isto aumentará a despesa com material e com a mão-de-obra e resultará em sério problema de 

estoque. Nesta situação a única forma de melhorar a eficiência do processo é reduzir o número de operários 

de forma que apenas sete realizem a produção das 90 peças necessárias e para tal deve-se eliminar as perdas 

existentes nos processos produtivos.” 

   Ohno (1997, p.77) também afirma que na Toyota aumentar a eficiência aumentando a 

produção enquanto a demanda real ou quantidade necessária permanece inalterada, ou até 

mesmo diminui é chamado de “aumento aparente da eficiência”. 

   Sendo assim o indicador de eficiência pode ser um instrumento útil para o monitoramento 

dos resultados obtidos pelas melhorias realizadas nos processos, desde que utilizado e 

interpretado de forma correta. A fim de evitar uma má interpretação do indicador, canalizar as 

ações para que se produza apenas a quantidade de material necessária com a força de trabalho 
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adequada, e motivar a implementação da Produção Enxuta, estar-se-á transformando o gráfico 

da eficiência em uma curva normal ou de Gauss a qual intitulou-se de “curva da eficiência 

Real. 

   No entanto, faz-se necessário apresentar, inicialmente, a fórmula tradicional de cálculo da 

eficiência para uma célula de manufatura e sua adequação para a realidade da manufatura 

enxuta, conforme é demonstrado a seguir: 

      Eficiência (Efc) = Tempo Padrão de uma Célula (Tpc) * Volume Produzido (V)     .  

                                          Número de Operadores (Nop) * Tempo Trabalhado (Ttr) 

      Nesta fórmula tradicional, o tempo padrão de uma célula de manufatura é entendido como 

o somatório dos tempos manuais das operações (Tmop), ou seja, eqüivale a soma dos tempos 

efetivamente gastos por cada operador em sua operação. A célula de manufatura, segundo o 

princípio da eliminação das perdas, deve produzir apenas o solicitado pelo mercado, ou seja a 

demanda (D). Considerando-se que a célula opere em condições normais de trabalho, ou seja, 

sem paradas imprevistas, pode-se concluir que o tempo trabalhado é equivalente ao tempo 

disponível da célula (Td). Desta forma e substituindo os elementos mencionados, a fórmula 

pode ser rescrita conforme apresentado abaixo: 

                             Eficiência (Efc) = Tmop * D  

                                                            Nop*Td 

   De acordo com o capítulo 2, o “Takt-Time” (T.T) é o valor que proporciona aos processos 

uma noção do ritmo de produção para cada processo, quanto maior a demanda, mais rápido 

deverá ocorrer produção dos produtos solicitados e, no contrário, quanto menor a demanda 

mais lenta a produção.  

   O valor do “Takt-Time” é obtido dividindo-se o tempo disponível do processo pela demanda 

do cliente. Sendo assim, pode-se substituir na fórmula apresentada anteriormente a divisão da 

demanda pelo tempo disponível pelo inverso do “Takt-Time” (T.T), conforme apresentado 

abaixo: 

                               Eficiência (Efc)=     Tmop           . 

                                                               Nop * T.T 

   Sendo assim, conclui-se que para obter a eficiência máxima (igual a 1) a razão do somatório 

dos tempos manuais das operações pelo “Takt-Time” deve ser igual ao número ideal de 

operadores (Nopi) necessários em uma célula, conforme representa a fórmula abaixo:   

                                                                  Nopi = Tmop 

                                                                                T.T  
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   Uma vez calculado o número ideal de operadores, pode-se, agora, transformar o gráfico da 

curva de eficiência, antes uma reta, em uma curva normal. Para tal deve-se fixar as seguintes 

condições: 

?? O ponto máximo da curva é obtido apenas quando produz-se um volume igual a demanda 

com a mão-de-obra ideal calculada;  

?? Volumes que gerem desvios (dm) iguais em relação a demanda devem ter valores iguais 

de eficiência. 

   Estas condições podem ser perfeitamente entendidas quando objetiva-se formar um método 

consistente de reduzir custos e evitar a superprodução. Ohno enfatiza (1997, p.78), que para 

eliminar a superprodução e reduzir custos, é absolutamente necessário que as quantidades 

produzidas seja iguais às quantidades necessárias. Desta forma, adaptar os cálculos da 

eficiência de forma que o valor máximo só seja obtido quando se produz exclusivamente um 

volume igual a demanda e no mínimo aceitável. 

   Desta forma, o gráfico da eficiência resulta-se na figura 4.13.    

 Figura 4.13 – Transformação da Curva de Eficiência 

Analisando o gráfico, tem-se: 

                                               Efc1=  Tmop* V1  ; 

                                                           Nop* Ttr       

                                              Efc2= Tmop* V2  ; 

                                                           Nop*Ttr      

                                             dm1= D-v1 ; dm2=v2-D; 
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   Como dm1 = dm2, tem-se que v2= 2D-v1. Para obter o valor da eficiência real basta 

substituir este último valor de v2 no cálculo de Efc2.  Sendo assim, se a célula superproduzir, 

ou seja, produzir mais do que a demanda, a eficiência será rebatida e consequentemente ter-

se-á um valor de eficiência menor do que o obtido produzindo apenas a demanda. 

   A divulgação das eficiências obtidas por uma célula de manufatura pode ser realizada 

através de um gráfico que permita comparar os resultados alcançados ao longo de um período 

determinado (figura 4.14).   

Figura 4.14 – Histórico da Eficiência 

   4.3.3.3. Índice de Desempenho dos Equipamentos ou Células de Manufatura 

   A implementação da produção Enxuta também dispensa uma atenção especial à manutenção 

das máquinas, pois preconiza a redução dos estoques em processo e desta forma paradas 

inesperadas afetam a sincronização da produção. Além disso, a operação de uma máquina ou 

equipamento em condições precárias aumenta o risco da geração de produtos defeituosos e 

conseqüentemente afeta o fluxo de produção.  

   Na Produção Enxuta, a maioria dos equipamentos não são utilizados cem por cento do 

tempo, pois é preferível que os mesmos permaneçam  parados ao invés de produzirem peças 

não solicitadas. No entanto, quando peças são requeridas às máquina ou células de manufatura 

estas devem estar prontas para produzir o que for necessário quando necessário. Desta forma 

os equipamentos devem estar sempre em perfeitas condições de operação. 

   Conforme apresentado no capítulo 2, a Manutenção Produtiva Total sustenta e possibilita a 

obtenção da quebra zero, elemento essencial tanto para a sincronização como para a qualidade 

assegurada.  

   Sendo assim, um indicador que incentive a obtenção da quebra zero e da qualidade 

assegurada através da Manutenção Produtiva Total  é de fundamental importância para um 

perfeito controle da implementação da Produção Enxuta. Mirshawka e Olmedo (1994, p.62) 
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apresentam o indicador “Desempenho Global do Equipamento”. Na década de noventa, este 

indicador foi bastante difundido entre as empresas ocidentais devido a inúmeros programas de 

implementação da Manutenção Produtiva Total. 

   Estar-se-á renomeando este indicador para “Índice de Desempenho de Equipamento – IDE” 

por este refletir mais adequadamente os objetivos dos equipamentos no contexto da Produção 

Enxuta. O cálculo deste indicador inclui as taxas de operacionalidade do equipamento, 

desempenho e qualidade, conforme ilustra a fórmula abaixo: 

IDE = Taxa de Operacionalidade do Equipamento x Taxa de Desempenho x Taxa de Qualidade 

   Na taxa de operacionalidade do equipamento (Toe) o que se pretende medir é o tempo 

efetivamente gasto pelo equipamento na produção de um determinado volume (Tep). Para tal, 

deve-se subtrair do tempo total gasto pelo equipamento ou célula de manufatura na produção 

de um determinado volume (Ttg), os tempos gastos em manutenções emergenciais ou 

corretivas (Ttm). Para se obter a taxa, basta dividir o tempo efetivo pelo total gasto na 

produção do volume em questão, conforme ilustra a fórmula abaixo: 

                       Toe = Tep         sendo ,  Tep = Ttg – Ttm 

                                  Ttg  

   A taxa de desempenho (Tdp) mensura a relação entre o tempo ideal necessário para se 

produzir um determinado volume estando o equipamento em condições normais de operação 

(Tip) e o tempo total gasto do equipamento ou célula (Ttg). O tempo ideal é obtido 

multiplicando-se o tempo de ciclo padrão de produção do equipamento (Tpe) pela quantidade 

de peças produzida (V), sendo elas conformes ou não.  

                       Tdp = Tip           sendo, Tip =  Tpe * V 

                                  Ttg           

   Por fim, a taxa de qualidade é a relação do total de peças conformes (Pb), ou seja, com 

qualidade aprovada, pela quantidade total de peças fabricadas (V). 

   Desta forma, apresenta-se nas figuras 4.15 e 4.16, os gráficos normalmente utilizados para a 

divulgação deste indicador nas empresas. 
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Figura 4.15 – Índice de Rendimento de Equipamento 

Figura 4.16 – Histórica das Taxas de Desempenho de Equipamento 

 

4.3.3.4. Lead Time Médio de Fabricação 

O Lead Time de Fabricação é o tempo transcorrido desde o momento do recebimento da 

matéria-prima passando por todas as etapas necessárias para a transformação desta matéria-

prima em componentes e posteriormente em produtos acabados.  

   Maskell (1991, p.124) afirma que nas manufaturas americanas apenas 5% do tempo total de 

fabricação é gasto com o processamento do produto em si. Durante os 95% do tempo restante, 

o produto fica parado esperando pelas operações ou pelas peças faltantes ao lote, podendo 

estar sendo inspecionado ou em qualquer outra atividade que não agregue valor ao produto. 
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   Sendo assim, o Lead Time de Fabricação, apresenta-se como uma importante ferramenta 

gerencial, pois permite um perfeito monitoramento das ações de implementação da Produção 

Enxuta uma vez que baseia-se numa premissa simples, conforme aponta Womack e Jones 

(1998, p.31): 

      “ Da mesma forma que as atividades que não podem ser medidas não podem ser adequadamente  

gerenciadas, as atividades necessárias para criar, pedir e produzir um produto específico que não 

possam ser precisamente identificadas, analisadas e associadas não podem ser questionadas, 

melhoradas (ou inteiramente eliminadas) e, por fim aperfeiçoadas.” 

    As empresas podem se utilizar de várias formas para mensurar este indicador, no entanto, 

seja qual for a forma escolhida, deve-se optar pelo insumo que represente o caminho crítico 

de produção percorrido pelo produto (rota fabril de maior tempo). Pode-se citar como sendo 

um exemplo de caminho crítico, o percurso realizado pelo algodão em uma indústria de 

confecção de camisa. Neste caso, o algodão é normalmente fornecido em fardos e estocado no 

almoxarifado por um determinado período de tempo, em seguida são realizadas todas as 

operações para a confecção da malha (limpeza, alinhamento das fibras, fiação, tinturaria,...), 

adiante, a malha é enviada para o processo de corte e costura onde finalmente monta-se a 

camisa, sendo esta posteriormente enviada para o armazém, onde permanece até o seu envio 

para o cliente. O tempo total deste percurso dependerá dos níveis de estoques de matéria 

prima no almoxarifado, produtos em processo e armazém, tamanho dos lotes de produção e 

tempos de setups. 

  Estar-se-á utilizando a técnica de mapeamento da Cadeia de Valor proposta por Rother e 

Shook (1998) no livro “Aprendendo a Enxergar” para medição dos valores deste indicador. 

Nesta técnica, deve-se percorrer o caminho crítico identificando os tempos de processamento 

de cada operação, transporte e estoques de almoxarifado, processo e armazém. Os estoques 

podem ser transformados em unidades de tempo, fazendo-se uso do “Takt-Time”, conforme 

detalhado no capítulo 2 e no exemplo a seguir: 

   Se uma fábrica tiver uma solicitação de demanda igual 27.000 peças acabadas a serem 

produzidas em 22 dias num regime de trabalho de 7,5 horas, cada peça, em seu processo, 

eqüivalerá a exatos 22 segundos (takt-time). Ao longo do processo pôde-se observar um total 

de componentes e materiais equivalentes a 45.000 peças acabadas. Para calcular o Lead Time 

de fabricação basta multiplicar este montante pelo valor do “Takt-Time”. Sendo assim, tem-se 

um Lead Time de fabricação igual a 990.000 segundos ou 36,67 dias de produção. 

   Algumas empresas se utilizam de sistema eletrônicos com leitores de código de barras em 

cada etapa produtiva a fim de obter um controle eficaz do Lead Time de Fabricação. Estes 
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sistemas permitem uma acuracidade maior dos dados levantados, no entanto possuem um 

custo elevado o que torna, de certa forma, proibitivo para uma grande parte das empresas. 

   Quando as empresas possuem o Lead Time de Fabricação maior do que o tempo de 

tolerância do cliente, normalmente têm-se altos níveis de estoques de produtos acabados.   

Conforme abordado anteriormente, a implementação da Produção Enxuta só faz sentido se 

objetivar a transformação dos processos de forma que estes passem a trabalhar sob 

encomenda. Desta forma, pode-se adotar como meta inicial, igualar o Lead Time de 

fabricação com o tempo de tolerância do cliente. Assim, torna-se evidente a relação de causa e 

efeito existente entre as perspectivas financeiras, do cliente e dos processos internos da 

Produção Enxuta.  

   A representação gráfica deste indicador é idêntica a utilizada no Lead Time de Atendimento 

ao Pedido. 

4.3.3.5. Nível de Serviço 

   Este indicador define o desempenho da qualidade de atendimento do Lead Time de 

fabricação dos processos de uma empresa.  

   De maneira similar ao indicador de confiabilidade de atendimento dos pedidos, tem-se 

como objetivo reduzir a flutuação dos prazos de fabricação dos produtos acabados em torno 

da média do Lead Time de fabricação. Desta forma, consegue-se monitorar os níveis de 

estoques, qualidade e tempos de setups dos processos produtivos, possibilitando um controle 

eficaz dos processos produtivos. 

   Trata-se de um indicador complementar ao Lead Time de fabricação sendo definido como a 

relação entre a quantidade de produtos produzidos no prazo estabelecido (Lead Time Médio 

de Fabricação) e o total de produtos produzidos, ou seja, é a percentagem de produtos 

fabricados em tempo.  

   Para o cálculo deste indicador, utiliza-se fórmula semelhante a da confiabilidade de 

atendimento dos pedidos, conforme apresentado abaixo: 

Nível de Serviço = 100% - Desvio Padrão Ltf   [%] 

                                  Ltmf 

     Onde “Ltf” é o Lead Time de fabricação de uma ordem de produção e “Ltmf” é o Lead 

Time médio de fabricação. 

   Sendo assim, pode-se adotar a mesma tabela de classificação qualitativa da confiabilidade 

de atendimento dos pedidos conforme segue na figura 4.17: 
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Figura 4.17 – Classificação Qualitativa do Nível de Serviço 

4.3.4. Indicadores da Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

4.3.4.1. Participação em Grupos de Kaizen ou Círculos de Qualidade & Metas Alcançadas 

   A implementação da Produção Enxuta instiga a participação das pessoas em grupos de 

melhoria contínua, pois prima o envolvimento dos funcionários pela busca de soluções dos 

problemas de qualidade, condições de trabalho e fluxo de material e informação encontrados 

na empresa. Desta forma e conforme descrito no capítulo 3, consegue-se simultaneamente 

desenvolver novas habilidades e capacidades e aumentar a participação dos colaboradores nos 

objetivos da empresa.  Monden (1994, p.75) enfatiza que na Toyota, um dos objetivos básicos 

dos círculos de qualidade é o de desenvolver o senso de responsabilidade, que é um meio de 

melhorar as habilidades técnicas do pessoal. Tem-se como reflexo, a criação de um ambiente 

favorável à implementação da própria Produção Enxuta. 

   Normalmente as atividades são realizadas por pequenos grupos de voluntários ou pessoas 

indicadas pela supervisão ou pela própria equipe que analisam por um período determinado 

um problema específico. Estes grupos devem estar apoiados por pessoas de alto nível 

hierárquico garantindo, assim, as condições necessárias para o desenvolvimento das 

atividades de melhoria. As atividades destes grupos geram soluções em quatro áreas: na 

qualidade do produto, na manutenção dos equipamentos, na redução dos custos e na 

segurança.  

   Uma das formas de mensuração das atividades destes grupos pode ser realizada 

confrontando a quantidade de participantes pelos resultados alcançados no período 

previamente determinado. Exemplificando, se em uma empresa de 1000 funcionários existir 6 

grupos de Kaizen com 6 participantes em cada grupo, ter-se-á uma participação de 3,6% de 

funcionários. Se estes mesmos grupos alcançarem 90% das metas estabelecidas para as suas 

ações, obtêm-se o valor do indicador de Participação em Grupos de Kaizen & Metas 

Alcançadas multiplicando este valor pelo percentual de participação de funcionários, o que 

resultará em 3,24%. 

   Considerando um prazo de implementação, segundo Womack (1998, p.305), de cinco anos 

pode-se definir uma meta de 60% no término do período de implementação, divididos em 

Nível de Serviço
Concentração em Torno do

Lead Time Médio
Entre 100 e 90% Ótimo
Entre 89 e 80%
Entre 79 e 70%

Menor do que  70%

Bom
Regular
Fraco
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12% em cada ano. Este número parece ser audacioso, no entanto reflete adequadamente as 

necessidades de difundir os conceitos enxutos e criar rapidamente uma base sólida à 

implementação da Produção Enxuta.   

4.3.4.2. Índice de Multifuncionalidade 

   Na Produção Enxuta, o operador deve estar habilitado a atender às variações no tempo de 

ciclo, rotina de operações, e, em muitos casos, ao conteúdo do trabalho individual. Isto só é 

possível se o operador for capacitado para tornar-se um operador experimentado em qualquer 

tipo de trabalho e em qualquer processo, ou seja, tornar-se um operador multifuncional. 

   Certamente, capacitar individualmente o operador para tornar-se multifuncional é uma 

importante etapa para a obtenção da flexibilidade da mão-de-obra, conforme apresentado no 

capítulo 2. A forma adotada pela Produção Enxuta para a capacitação foi o sistema de rotação 

do trabalho. 

   A rotação dos operadores em uma célula ou grupo de trabalho pode ser realizada toda 

semana, ou em muitos casos todos os dias. Em alguns casos mais avançados, todos os 

operadores podem girar entre todas as operações. A freqüência de rotação depende do nível de 

multifuncionalidade da célula de manufatura ou área produtiva. 

   Monden (1994, p.63) propõe a fórmula descrita abaixo para o cálculo do Índice de 

Multifuncionalidade(IM): 

                IM = Somatório da quantidade de operações dominadas por cada operador  x 100 

                          Quantidade total de processos (Qtp) x numero de operadores (n) 

   O autor relata que a Toyota adotou como objetivo para este padrão os valores de 60% no 

primeiro ano, 80% no segundo e 100% no terceiro. Conforme descrito anteriormente, adotou-

se como meta de implementação da Produção Enxuta um prazo de cinco anos e sendo assim, 

estar-se-á refazendo a distribuição sugerida por Monden para a distribuição apresentada na 

tabela abaixo: 

ANO PERCENTUAL  

1º 40 % 

2º 70% 

3º 80% 

4º 90% 

5º 100% 

Figura 4.18 – Evolução do Índice de Multifuncionalidade 
O valor acentuado para os dois primeiros anos se deve aos benefícios possíveis quando adota-

se o sistema de rotação de trabalho. Entre eles, pode-se destacar a prevenção da fadiga, 
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redução dos acidentes de trabalhos, melhora do relacionamento entre os operadores, 

replicação e disseminação do conhecimento, aumento da responsabilidade dos operadores 

para com os processos e principalmente é cria a base necessária para redução da mão-de-obra 

ou aumento da capacidade da empresa reduzindo os custos envolvidos.   

 4.3.4.3. Idéias por Funcionário & Índice de Implementação de Idéias 

   Segundo Monden (1994, p.73), a relação entre acreditar e ter confiança é a regra mais 

importante na obtenção da melhoria contínua na produtividade. Para atingir-se este objetivo, 

as linhas formais de comunicação precisam estar completamente abertas em todos os níveis 

hierárquicos de uma empresa. 

   Apesar do objetivo primeiro de um sistema de sugestões seja o de implementar as idéias dos 

funcionários a respeito das melhorias nas operações da empresa, num processo de 

implementação da Produção Enxuta, a meta real é um tanto quanto diferente. Neste caso, tem-

se basicamente dois objetivos: a lealdade e a manutenção das boas relações entre funcionários 

e empresa. 

   Estes dois aspectos são cruciais para a formação de um ambiente favorável às ações de 

implementação, pois a maioria das melhorias foca em eliminação dos esforços físicos e ações 

completamente desnecessárias na execução das operações, portanto inúteis. Desta forma, zela-

se pela dignidade humana.  

   Uma das formas de mensuração do sucesso do sistema de sugestões de uma determinada 

empresa pode ser representada pelo confronto entre a quantidade de idéias propostas por 

funcionários e o percentual de idéias implementadas. A demonstração, destes dois números, é 

importante para respaldar a seriedade do sistema bem como garantir a confiabilidade e 

participação dos colaboradores. Segundo Maskell (1991, p.293), 

 “A construção do envolvimento e confiabilidade é algo que deve ser construído gradualmente durante 

o processo de implementação... Se as pessoas estão participando, elas devem poder enxergar que as 

suas sugestões estão sendo implementadas e consideradas e que são valorizadas pelas pessoas que as 

colocam em ação.”  

 4.3.4.4. Horas de Capacitação por Funcionário & Percentual de Compreensão 

   Normalmente as empresas tradicionais despendem pouco esforço, tempo e dinheiro em 

educação e capacitação para os seus funcionários. As empresas em fase de implementação da 

Produção Enxuta, pelo contrário, precisam de programas sérios de capacitações e educação 

simplesmente porque todos os funcionários devem compreender e se envolver nas mudanças 

provindas da melhoria contínua dos processos, fluxo de informação e material. Muitos 

operadores passarão a responder por maiores responsabilidades tais como a qualidade dos 
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produtos, garantia do fluxo contínuo, programação da produção, redução dos estoques entre 

outras. 

   Quando uma empresa decide implementar a Produção Enxuta, inicialmente é preciso 

capacitar os operadores nas técnicas enxutas através de um programa de educação sistemático 

e extensivo. Desta forma, espera-se sincronizar, ou seja, fornecer Just-in-Time, o aprendizado 

com a aplicação prática do conhecimento adquirido.  Todos aprendem a mesma abordagem à 

resolução de problemas e todos experimentam os benefícios diretos do aprendizado contínuo, 

embora tenham terminado a sua educação formal há anos. 

   Para obter o valor da quantidade de horas despendidas em capacitação por funcionário, 

basta somar a quantidade de horas de capacitações realizadas por cada funcionário e dividir o 

resultado pelo total e funcionários da empresa. 

   No entanto, um número complementar como o percentual de funcionários que reconhecem e 

compreendem a nova filosofia é extremamente importante e necessário para checar o grau de 

conscientização de todos os funcionários. Este número é obtido, realizando-se pesquisas 

periódicas que avaliam diversos aspectos entre os quais destacam-se a motivação e a 

determinação dos funcionários para alcançar os objetivos da implementação da Produção 

Enxuta. 

   4.3.4.5. Percentual das Metas das Equipes e Individuais Realizadas 

   Conforme Kaplan e Norton (1997, p.221) enfatizam, a conscientização normalmente não é 

suficiente por si só para mudar o comportamento. De alguma forma, os objetivos e medidas 

estratégicas de alto nível precisam ser traduzidas em ações que cada indivíduo possa tomar de 

modo a contribuir eficazmente nas metas organizacionais. Por exemplo, o objetivo de redução 

do Lead Time de Fabricação, para a perspectiva dos processos internos, pode ser traduzido 

num objetivo de redução de setup de uma máquina, ou para redução dos estoques existentes 

entre um processo e outro. Assim, as iniciativas locais de melhoria se alinham aos fatores 

globais do processo de implementação. 

   As relações de causa e efeito entre as diversas perspectivas podem ser utilizadas para 

orientar a seleção dos objetivos e medidas em todos os níveis. O objetivo é proporcionar aos 

indivíduos ampla compreensão da estratégia de implementação da Produção Enxuta, 

explicando onde cada um se encaixa e como podem contribuir para os objetivos de 

implementação. 
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5. O ESTUDO DE CASO: UMA APLICAÇÃO DO MODELO DE 
MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO ENXUTA 

   Neste capítulo, apresentar-se-á a aplicação do modelo de monitoramento proposto em um 

ambiente industrial real de implementação da Produção Enxuta. Optou-se por uma empresa 

do setor calçadista em fase inicial do processo de implementação dos conceitos enxutos. A 

opção por uma empresa deste segmento deve-se aos seguintes aspectos: 

1- O autor desta obra tinha vinculo empregatício com a empresa analisada e portanto pôde 

ter acesso as informações necessárias para desenvolver, aplicar e conferir os resultados 

proporcionados pelo modelo proposto;   

2- O mercado calçadista é de extrema importância para a economia brasileira, não só pelo 

volume de pares de sapatos exportados, mas também, pela geração de emprego. A 

indústria calçadista apesar dos avanços tecnológicos recentes possui como uma de suas 

características marcantes o uso intensivo da mão-de-obra. Devido a esta característica, o 

setor é um dos que mais gera emprego no país e segundo a ABICALÇADOS (2003) - 

Associação Brasileira das Industrias de Calçados, existiam em 2002 cerca de 200 mil 

pessoas trabalhando diretamente na indústria calçadista. Este uso intensivo de mão-de-

obra permite uma análise detalhada dos efeitos da implementação da Produção Enxuta 

quanto a redução e/ou aproveitamento dos operadores excedentes decorrentes da 

eliminação das perdas dos processos produtivos; 

3-  O setor calçadista brasileiro é um dos mais importantes do mundo. O setor exportou em 

2002, segundo a ABICALÇADOS (2003), 164 milhões de pares (US$ 1.449 milhões, 

26,2% da produção nacional de calçados sendo o segundo principal item da balança 

comercial brasileira) para mais de cem países ente os quais destacam-se o Estados 

Unidos, Reino Unido, México, Canada e Chile. As indústrias nacionais enfrentam 

concorrência acirrada de preços com os países emergentes da Ásia, principalmente da 

China, Vietnã, Indonésia, Tailândia e Coréia do Sul e em qualidade com a Itália e 

Espanha. Esta concorrência ocorre tanto no mercado nacional como no internacional e 

sendo assim, a implementação da Produção Enxuta associada com o conjunto de 

indicadores de desempenho proposto por esta pesquisa, possibilitam à estas empresas 

assegurar e desenvolver novas posições de destaque nestes mercados. 

   Os mais variados tipos de calçados são constituídos essencialmente de uma parte superior, o 

cabedal, e de uma parte inferior, o solado. Todavia, cada parte se subdivide em uma série de 

outras, com características e funções bem definidas. O cabedal destina-se a cobrir e proteger a 

parte de cima do pé e divide-se em gáspea (parte frontal), traseiro e lateral. O solado é o 
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conjunto de partes/peças que formam a parte inferior do calçado e que se interpõe entre o pé e 

o solo.  

   Na produção, utiliza-se uma gama de insumos, além do tradicional couro: matérias têxteis 

(algodão, lona, nailon, lycra e brim); laminados sintéticos, materiais injetados (PVC- 

Policloreto de Vinila,); materiais vulcanizados (borracha natural e sintética e EVA – 

Copolímero de Etileno e Acetato de Vinila). 

   As principais etapas do processo produtivo de uma empresa típica calçadista são: 

?? Modelagem – constitui-se em uma das etapas mais importante da linha de produção, pois 

nessa fase o calçado é concebido e completamente especificado. O profissional da área, o 

estilista-modelista, tem como função idealizar o produto final, levando em conta aspectos 

da moda, materiais a serem utilizados, a definição dos modelos e em especial, a sua 

manufaturabilidade, adaptando a concepção ao processo produtivo, inclusive em termos 

de custo.  

?? Corte – o corte da matéria-prima é feito de acordo com as dimensões definidas na 

modelagem e pode ser manual, com a utilização de “facas” e moldes de cartolina 

reforçados nas bordas com filetes de metal ou através de uma pequena prensa hidráulica 

denominada balancim, que é operada por um funcionário e na qual é afixada,  no 

cabeçote, uma navalha de fita de aço, que também atende às determinações do molde. 

Alguns produtores utilizam, também, equipamentos informatizados para corte, 

principalmente, de couro por meio de laser e jato d’água. 

?? Preparação e Costura – após o corte, as peças que irão constituir o cabedal são 

organizadas em lotes e enviadas aos ateliês, onde são preparadas, chanfradas, dobradas, 

picotadas, coladas e, em seguida, costuradas. O trabalho de preparação, na maior parte das 

empresas, é realizado manualmente dependendo da habilidade do trabalhador. 

?? Produção de Solados – esta etapa do processo produz os solados de borracha, EVA e 

PVC. Dependendo do material, pode-se ter solados vulcanizados em prensas, injetoras ou 

em fornos, conhecidos como autoclave. Esta etapa é crucial na garantia do desempenho do 

calçado e exige conhecimento especializado, normalmente de um químico com 

especialização em copolímeros. Dependendo do processo empregado pode necessitar de 

mão-de-obra com bom nível de habilidade ou de equipamentos modernos e caros. 

?? Montagem – a exemplo da costura, essa etapa é intensiva em mão-de-obra e a sua 

eficiência depende do esforço e habilidade do trabalhador. Os materiais que compõem o 

solado, bem como a palmilha, são cortados, lixados, conformados, limpos e colados ou 

costurados. 
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?? Acabamento – uma vez completada a operação de fixação da sola ao cabedal, o calçado 

está praticamente pronto, devendo passar ainda por pequenas operações, tais como 

colocação do forro e palmilha, pintura, limpeza, retoque de eventuais pequenos defeitos e 

controle de qualidade final. Após essas etapas finais, o calçado é embalado e remetido à 

expedição ou armazém. 

5.1. A Empresa 

   A empresa analisada é uma divisão de negócios pertencente a uma organização nacional 

sólida com quase um século de tradição, de capital aberto, de atividades diversificadas, dona 

de consideráveis fatias dos segmentos de mercado onde atua e proprietária de algumas 

importantes e reconhecidas marcas brasileiras de produtos de consumo. No entanto, a 

organização enfrentou, no ano de 1997, um dos piores prejuízos de sua história e no ano 

seguinte, após um amplo processo de reestruturação, recuperou o fôlego e obteve um 

resultado lucrativo. Desde então, a organização vem acumulando resultados cada vez 

melhores. A reviravolta nos resultados foi possível basicamente por dois motivos: foco na 

principal atividade industrial da organização e crescimento do mercado interno e externo.     

   A divisão de calçados esportivos (SPASA), foco desta pesquisa, produz a segunda e a 

terceira marca mais comercializada do mercado, além de deter a licença de fabricação de duas 

marcas internacionais que permitiram em 2000, segundo o IBOPE (2001), uma participação 

de 15% no mercado nacional de calçados esportivos e conseqüente liderança do segmento. 

Recentemente, a exportação de calçados esportivos para países da América do Sul, Ásia e 

Europa vem aumentando devido, principalmente, à taxa de câmbio vigente que favorece a 

competitividade dos produtos no mercado internacional.   

   Apesar deste panorama propício de crescimento, a divisão amargou resultados 

insatisfatórios no mesmo período em que a organização alcançava lucros crescentes. Parte da 

justificativa deste resultado estava embasada na mudança das características dos 

consumidores e do mercado e na complexa estrutura produtiva existente. 

   No ano de 2000, período de inicialização das atividades de implementação da Produção 

Enxuta, a divisão era composta por 5 unidades fabris distribuídas pelo Brasil, sendo uma 

localizada no sul do país e as outras quatro em três estados do Nordeste. A planta localizada 

ao sul possuía praticamente todas as etapas da cadeia produtiva de fabricação de um calçado 

(corte, costura, produção de solados, montagem e acabamento), tendo alguns dos seus solados 

fabricados por uma das fábricas situada no nordeste. Destas, apenas uma tinha todas as etapas 

sob o seu domínio. Das demais, duas tinham as etapas de corte, costura, montagem e 
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acabamento e recebiam o solado da mesma fábrica que fornecia os exemplares para a fábrica 

do sul.  

   O organograma macro da divisão era composto de um diretor de divisão e cinco gerentes 

gerais de fábrica. Cada unidade, apesar de dispor um organograma específico, era formada 

basicamente por gerentes de produção, engenharia industrial, manutenção, administração, 

recursos humanos e em alguns casos de laboratório.   

   Apesar da difusão das tecnologias de base microeletrônica e da informática, o processo 

fabril desta empresa, a exemplo de praticamente todas as indústrias calçadistas, é intensivo em 

mão-de-obra, empregava em 2000 cerca de 9.000 funcionários, o que, em conjunto com os 

equipamentos disponíveis, permitia uma capacidade instalada de 14 milhões de pares ao ano. 

5.2. Objetivos da Empresa com a Implementação da Produção Enxuta 

   A opção pela adoção da Produção Enxuta começou a tomar forma no final do segundo 

semestre do ano de 1999 quando o Diretor da divisão contratou um gerente industrial para 

auxiliá-lo no desafio de melhorar os resultados operacionais e reorganizar a estrutura 

produtiva. Este profissional era proveniente de uma grande organização multinacional que 

encontrava-se em fase de implementação da Produção Enxuta.  

   Na empresa anterior, o gerente recém contratado pôde participar de algumas atividades de 

melhoria desdobradas do plano macro de implementação e constatar o potencial dos 

benefícios deste sistema. Esta experiência associada com as características do mercado de 

atuação, os conseqüentes fatores competitivos (figura 5.1) e a necessidade de otimizar os 

resultados produtivos, despertaram o interesse e o posterior processo de implementação na 

divisão de calçados esportivos.  

5.3. A Estratégia de Implementação 

   Uma vez conhecidos os propósitos de implementação, restava encontrar um agente de 

mudança capaz de introduzir as transformações necessárias. Este agente precisava, naquele 

momento, ter conhecimento detalhado da abordagem enxuta e disposição e motivação para 

aplicá-lo. Desta forma, a empresa contratou no final do ano de 1999 um especialista sobre os 

conceitos enxutos para coordenar todo o processo de implementação a partir do ano de 2000.  

   Com o objetivo de impulsionar rapidamente as atividades de melhoria na divisão, o gerente 

industrial optou em contratar, também, uma ajuda externa. Este suporte foi realizado por uma 

consultoria internacional especializada em Produção Enxuta que desfrutava de um portfólio 
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de conselheiros para tipos específicos de conhecimento. Womack e Jones (1998, p.280) 

enaltecem esta forma de implementação quando relataram: 

      “ Encontrar um Sensei (do japonês, profissional com domínio em uma área de conhecimento) que 

não fale o seu idioma pode até ajudar, pois destaca a natureza incomum de interação: Não se trata 

apenas de mais um consultor vendendo outra solução rápida; trata-se de alguém que está mudando 

toda a sua forma de pensar sobre a sua empresa” 

 

Características do Mercado Fatores Competitivos 

??Alta variedade de renovação de mix e de 

produtos; 

??Alta flexibilidade para absorver as 

flutuações de demanda, a crescente taxa 

de renovação e ampliação do mix de 

produtos  

??Produtos de curto tempo de vida com 

design arrojados e alta performance; 

??Agilidade no Desenvolvimento, 

Lançamento e Atendimento de produtos 

??Consumidores mais exigentes em termos 

de qualidade; 

??Alta qualidade 

??Crescente oferta de artigos importados e 

preços altamente competitivos 

??Baixo Custo 

Figura 5.1 – Características do Mercado Calçadista & Fatores Competitivos 

   Formou-se então, o grupo de implementação (formado pelo gerente industrial, especialista 

contratado e consultor líder) que estabeleceu como estratégia macro de implementação as 

seguintes atividades: 

1) Disseminação dos conceitos e princípios da Produção Enxuta segundo a lógica 

Top-Down (no original, de cima para baixo). Desta forma, após um treinamento para o 

presidente da organização e toda a sua diretoria, iniciou-se uma série de treinamentos em 

todos os demais níveis hierárquicos da divisão; 

2) Seleção de uma unidade piloto para a aplicação dos conceitos apresentados nos 

treinamentos e replicação imediata para as demais unidades. O foco desta ação era criar 

uma unidade onde os líderes das demais unidades fabris da divisão pudessem observar e 

aprender na prática as mudanças drásticas em pleno funcionamento e os seus respectivos 

benefícios. Desta forma, esperava-se que estes líderes assimilassem estas novas idéias e 

retornassem às suas bases para começar os seus processos de implementação; 

3) Construção de uma estrutura de suporte ao processo de implementação em 

todas as fábricas da divisão. Esta estrutura era composta de um coordenador de 
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implementação por fábrica que subordinava-se diretamente à coordenação do especialista 

de gestão de manufatura. Esta estrutura tinha a finalidade de permitir que cada unidade 

pudesse adotar um ritmo próprio de implementação 

4) Follow-up semestral do presidente. Desta forma esperava-se respaldar, obter e 

garantir a continuidade das ações de implementação em todas as unidades fabris 

pertencentes a divisão de calçados esportivos.  

5.4. O Processo de Monitoramento Original e os Primeiros Resultados 

   A implementação da Produção Enxuta começou a ser efetivamente realizada na divisão a 

partir do ano de 2000 quando o grupo de implementação estava devidamente formado. No 

começo daquele ano, o grupo de implementação iniciou as atividades realizando um 

treinamento para o presidente da organização, sua diretoria e a alta gerência. Na ocasião, 

pôde-se apresentar os conceitos, benefícios do novo sistema e ferramentas, além de 

demonstrar algumas das ações necessárias para a transformação do paradigma da produção 

em massa para o da Produção Enxuta.  

   Em seguida, este treinamento foi disseminado em cada uma das fábricas da divisão de 

calçados esportivos, iniciado-se pela fábrica piloto. O público alvo deste treinamento foi todos 

os membros gerenciais das unidades fabris. No entanto, a dinâmica do treinamento foi 

modificada a fim de possibilitar, durante a sua realização, a transformação dos trilhos de 

montagem existentes nas fábricas em células de manufatura. Desta forma, esperava-se firmar 

os conceitos enxutos disseminados em sala de aula através de um exercício prático em escala 

real. Com esta estratégia em ação, o ano de 2000 foi marcado pela implementação de 89 

células de manufatura em toda a divisão.  

   Inicialmente, o grupo de implementação relacionou um conjunto de indicadores que 

refletiam apenas os ganhos obtidos nas áreas transformadas (figura 5.2.). Desta forma, não 

conseguia-se impulsionar a realização das ações necessárias, pois estas medidas não 

descreviam um estado futuro a ser alcançado, já que não existiam metas vinculadas as 

mesmas e nem refletiam o impacto destas melhorias nas cadeias produtivas.  

   No segundo semestre do mesmo ano, foi estrategicamente construída uma equipe de suporte 

ao processo de implementação intitulada de “Área de Gestão da Manufatura”, a qual era 

composta pelo Gerente de gestão de manufatura da divisão (especialista contratado) e um 

Coordenador de gestão de manufatura por fábrica (profissionais recém-contratados ou 

promovidos de outros cargos). A missão deste time era prestar suporte aos verdadeiros 

“comandantes” da implementação: o Gerente Industrial da Divisão, que liderava o processo 
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na área industrial da divisão e cada um dos Gerentes Gerais de Fábrica, comandantes do 

processo em cada uma das cinco fábricas da divisão. 

Região do País Nordeste Sul  

 
Fábrica de 

Solados 

Fábrica   

AC 

Fábrica 

CM1         

- Piloto - 

Fábrica 

CM2 

Fábrica 

AC-CM 

Total / 

Média 

Número de Células  8 5 22 31 23 89 

Ganho de Produtividade (%) 91 35 56 53 22 51 

Redução de Área (%) 43 31 18 56 33 36 

Redução de Material em 

Processo –WIP (%) 
76 56 90 73 53 70 

Redução do Lead-Time de 

Fabricação das Áreas 

Transformadas (%) 

81 119 90 74 49 83 

Figura 5.2 – Resultados Médios das Áreas Pilotos da Implementação da Produção Enxuta no Ano de 2000 

Fonte: Área de Gestão de Manufatura da Empresa Analisada 

   A consolidação desta equipe possibilitou a formulação dos indicadores macro e suas 

respectivas metas de desempenho para a divisão (figura 5.3) que tinham o propósito de 

demonstrar os resultados almejados com o advento da Produção Enxuta. Sendo assim, optou-

se por cinco indicadores, um financeiro – Projeção dos Ganhos, e os outros quatros focados 

em melhorias dos processos internos – Percentual de Aumento da Produtividade, Percentual 

da Redução do Inventário, Percentual da Redução do Índice de Defeituosos e o Percentual da 

Redução do Lead Time de Produção (entenda-se, Fabricação).  

   No ano de 2001, desdobrou-se o treinamento original em módulos específicos (Troca 

Rápida de Ferramentas, Kanban, Poka-Yoke, Mapeamento do Fluxo de Valor, Controle da 

Qualidade Zero Defeitos e a Semana de Kaizen). Estes módulos foram apresentados aos 

operadores durante o ano, capacitando-os na aplicação destas ferramentas em melhorias 

pontuais ao longo das cadeias produtivas existentes. Desta forma, conseguiu-se capacitar mais 

de 1500 operadores e 600 líderes em toda a divisão. Apesar da não existência de um indicador 

específico para um perfeito acompanhamento deste processo de aprendizagem, a intensa 

investida em capacitação foi colocada como prioridade entre as ações de implementação, pois, 

percebeu-se que a mudança organizacional ocorreria de fato se existisse um alto grau de 

participação dos funcionários nas ações de melhorias do desempenho da empresa. 
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  Figura 5.3 – Indicadores de Desempenho do Processo de Implementação da Produção Enxuta – Versão I  

Fonte: Área de Gestão de Manufatura da Empresa Analisada 

   No primeiro semestre deste mesmo ano (2001), a unidade fabril piloto tinha realizado 

vultosas reduções em área produtiva e nos estoques em processo (WIP). Estes dois fatores 

associados com um planejamento macro de otimização da cadeia produtiva, possibilitaram a 

transferência parcial (permanecendo apenas a operação de corte do cabedal) das suas 

atividades produtivas para a unidade fabril “CM2”. Os objetivos pretendidos com esta ação, 

segundo a área de gestão e manufatura da empresa, eram obter um Lead Time de Fabricação 

menor e mais confiável, ganhar em escala a partir da unificação da montagem e possibilitar a 

continuidade das ações de “enxugamento” da cadeia produtiva.  

   Neste mesmo período, a fábrica de solados, localizada no nordeste, teve a produção de 

solados parcialmente transferida para a fábrica ao sul do país (AC-CM). Foram transferidas 
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apenas as produções dos solados utilizados pela unidade fabril “AC-CM” na fabricação de 

seus calçados, permanecendo em fabricação os solados da fábrica CM2.  

   Ao longo destes dois anos de implementação, devido aos baixos resultados apontados pelas 

medidas de diagnóstico e medidas de resultado da organização, a diretoria da divisão foi 

trocada 2 vezes, ou seja no final de 2001 a empresa encontrava-se sob o comando de seu 

terceiro diretor. Sendo assim, apesar das ações de melhorias realizadas contribuírem nos 

resultados globais da implementação da Produção Enxuta (figura 5.4), pôde-se constatar que o 

verdadeiro foco das ações era a obtenção de melhores resultados dos indicadores de 

ocorrência empregados em uma estratégia macro da organização, como a lucratividade e 

retorno sobre o capital empregado (no original, Return-On-Capital Employed – ROCE).   

Este foco diferenciado ficou evidenciado, quando no começo de 2002, a divisão foi 

desmembrada em duas: a fabrica do sul se tornou a divisão dos produtos das marcas 

internacionais as quais a organização era licenciada e as três fábricas do nordeste se tornaram 

a divisão das marcas nacionais detidas pela organização. Esta quebra da divisão foi realizada 

através de uma decisão da presidência em conjunto com o conselho administrativo da 

organização, o que acarretou, na saída do gerente industrial (líder do processo de 

implementação da Produção Enxuta na divisão) e do Gerente de Gestão de Manufatura. Desta 

forma o processo de implementação foi abruptamente interrompido. 

5.5. O Monitoramento da Implementação a partir do Modelo Proposto 

   A empresa optou por aplicar o modelo de monitoramento desenvolvido por esta pesquisa 

em paralelo ao conjunto de indicadores de diagnóstico em vigor e aos indicadores 

desenvolvidos pela área de Gestão de Manufatura da Divisão. Os dados coletados se referem 

aos dois anos iniciais de implementação (2000 – 2001). Optou-se por este período uma vez 

que houve a quebra da divisão de Calçados Esportivos em outras duas divisões menores no 

ano seguinte e conseqüente descentralização das ações de implementação, conforme 

mencionado anteriormente.  

   O modelo geral foi adaptado às realidades enfrentadas na empresa, conforme ilustra o 

apêndice 2. Desta forma, alguns dos indicadores não foram aplicados, ou por não existir todas 

informações necessárias ou pelo fato da empresa ainda não ter aplicado os conceitos 

envolvidos. Vale uma ressalva para os indicadores de Lead-Time Médio de Atendimento dos 

Pedidos e Confiabilidade de Atendimento. Estas medidas foram substituídas por um indicador 

já difundido e utilizado pela empresa, no caso intitulado como Percentual de Atendimento dos 

Produtos Programados (quotidianamente conhecido como percentual de atendimento de 
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produtos em carteira). Esta substituição não afetou o teste do modelo proposto, uma vez que o 

indicador utilizado refletia adequadamente os substituídos. 

Figura 5.4 – Indicadores de Desempenho do Processo de Implementação da Produção Enxuta – Versão II 

Fonte: Área de Gestão de Manufatura da Empresa Analisada 

      A aplicação do modelo desenhado para ser praticado na empresa começou com a 

definição das metas para os indicadores financeiros. Conforme apresentado, as medidas 

financeiras exercem um papel de destaque, servindo, através de relações causais de 

associação, de referência para as demais perspectivas de um mapa estratégico. Baseado neste 

conceito, definiu-se, inicialmente, uma meta para o indicador de Retorno Sobre Investimento 

– “ROI” e posteriormente, utilizou-se deste valor para obter-se as metas dos demais 

indicadores do modelo (Apêndice 3).  

   Uma meta de 16% e outra de 18,8% para o R.O.I. nos anos, respectivamente, de 2000 e 

2001 foram determinadas, considerando-se os valores históricos passados e as perspectivas de 
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comportamento do mercado no decorrer desses períodos. A meta de 2001, no entanto passou 

por uma revisão antes do término do ano de 2000, com o objetivo de analisar a sua viabilidade 

diante das novas perspectivas. As metas do Lucro Líquido e do Preço Meta foram 

estabelecidas (De 9,8 e 9,19 milhões de Reais para o Lucro Líquido), utilizando-se das 

fórmulas apresentadas no capítulo 4 e com os valores de W1, W2 e W3 definidos para os 

respectivos anos para ambos indicadores. A partir destas três metas pode-se estabelecer, 

através das relações causais, as metas dos demais indicadores de desempenho do modelo. 

   Analisando os valores apresentados no Scorecard elaborado para a empresa do estudo 

(Apêndice 3), pode-se observar que a estratégia de disseminação dos conceitos e princípios 

enxutos proporcionou um crescimento na ordem de 206% em horas de capacitação por 

funcionário. Este incremento reflete adequadamente os esforços despendidos em proporcionar 

um coerente envolvimento dos colaboradores nestes dois anos iniciais de implementação da 

Produção Enxuta na empresa. Esta vigorosa capacitação, principalmente sobre a identificação 

e eliminação das sete perdas, proporcionaram um ambiente favorável para a redução em torno 

de 31,3 % do Índice de Produtos Não Conformes. Evidentemente, pode-se atribuir aos 

treinamentos realizados a conscientização dos colaboradores, e conseqüente incremento, dos 

Índices de Participação em Grupos de Kaizen. Apesar de em ambos os anos os números serem 

relativamente baixos, pode-se constatar uma tendência de crescimento da participação 

voluntária dos colaboradores com o processo de implementação da Produção Enxuta. 

   No ano de 2001 a presidência da organização decidiu implementar um programa de 

sugestões, a fim de estabelecer uma linha formal de comunicação entre a empresa e seus 

funcionários. Muitas melhorias foram desenvolvidas e postas em prática a partir deste 

programa, no entanto o programa conquistou poucos participantes no mesmo ano, 

principalmente por dois fatores: colaboradores com baixa formação e a não existência de uma 

cultura de participação voluntária.  

   O advento das células de manufatura, inicialmente implementadas a partir dos treinamentos 

de disseminação dos conceitos enxutos resultou na redução de 20% do Lead-Time de 

Fabricação. Muitas operações foram unificadas ou aproximadas após a redução e posterior 

eliminação dos estoques entre elas, possibilitando o estabelecimento de um fluxo contínuo. 

Desta forma, a comunicação entre os operadores pôde ser sensivelmente melhorada o que 

resultou, também, na redução do índice de produtos não conformes. Esta junção de operações 

foi possível através da comparação dos tempos de ciclo existentes com o Takt-Time 

necessário para atender a demanda requerida. Sendo assim, conseguiu-se incrementar 
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expressivamente a eficiência média das áreas transformadas em 15,5%  entre os anos 

referidos. 

   O custo de fabricação apresentou uma tendência de crescimento regido principalmente pela 

elevação dos preços de aquisição das matérias-primas com preços estipulados em Dólar, 

conforme ilustra a figura 5.5. No entanto, houve um crescimento em torno de 5% do Lucro 

Líquido da empresa ocasionado principalmente pelo aumento do market share associado a 

uma melhoria da eficiência através da implementação das células de manufatura, uma vez que 

o preço médio de venda dos produtos permaneceu inalterado entre os anos de 2000 e 2001. 

   A redução do percentual de Produtos Não Conformes também contribuiu significativamente 

na minimização do custo de fabricação, uma vez que se pôde evitar assim o descarte de 

74.880 unidades acabadas produzidas em 2001, o que geraria um adicional no consumo de 

matéria prima quando estes fossem repostos. A redução deste índice resultou, também, no 

incremento em 2,1% do Índice de Atendimento dos Pedidos Programados. Apesar da não 

utilização dos dispositivos Poka-Yoke, a eliminação dos estoques entre as operações, o 

estabelecimento de um fluxo contínuo e a facilitação de comunicação entre os operadores 

resultaram em melhoria incremental da identificação, investigação e resolução dos problemas 

encontrados pela produção. 

Figura 5.5 – Evolução do Preço da Matéria Prima nos Anos de 2000 e 2001 

Fonte: Área Administrativa da Empresa Estudada 

   Na perspectiva do cliente, os indicadores do modelo proposto para monitorar o processo de 

implementação da Produção Enxuta apresentaram uma redução de 14 para 10 dias no Lead- 
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Time de Lançamentos de Novos Produtos. Esta redução proporcionou um salto de 21 para 31 

lançamentos de novos modelos em 2001. Desta forma, iniciou-se um processo de 

reposicionamento das marcas da divisão de calçados esportivos, oferecendo uma melhor 

solução/benefício aos consumidores. Sendo assim, buscava-se criar um diferencial 

competitivo através de uma maior velocidade na renovação dos produtos comercializados. 

Esta estratégia redundou em um aumento de 71% do Percentual da Receita Gerada por Novos 

Produtos. 

   A empresa optou por utilizar o Percentual de Atendimento dos Pedidos Programados ao 

invés dos indicadores Lead-Time Médio e Confiabilidade de Atendimento dos Pedidos 

propostos pelo modelo apresentado. Esta opção foi escolhida devido a empresa não possuir 

um sistema de informação que possibilitasse a coleta dos dados necessários. Apesar do 

indicador selecionado não representar adequadamente a relação entre o fabricante e o cliente, 

este permitiu demonstrar uma melhora sensível no cumprimento das solicitações programadas 

nos meses analisados. Esta melhora resulta, principalmente, da redução dos níveis de estoques 

entre os processos e conseqüente incremento da agilidade da produção em responder aos 

pedidos. No entanto, este incremento foi possibilitado devido a existência de excesso de 

estoques de matéria prima, conforme apropriadamente aponta o indicador financeiro de Giro 

de Capital – Cobertura. A elevação dos níveis de estoques de matéria prima entre os dois anos 

analisados, da ordem de quase 100%, deve-se basicamente a dois fatores: 

- As fábricas continuaram comprando peças e componentes utilizando-se de elevados 

fatores de segurança (fatores estabelecidos a fim de evitar a escassez de matéria-prima 

aos processos produtivos); 

- Ajuste do ritmo de produção a vendas e conseqüente redução dos níveis de estoques em 

processo, transferiram estes níveis aos almoxarifados. 

   Analisando o indicador de Participação de Mercado, constata-se um desenvolvimento de 2,4 

pontos percentuais na participação dos produtos fornecidos pela empresa analisada. Este 

aumento de Market Share pode ser atribuído ao lançamento de novos produtos com maior 

valor percebido pelo cliente, conforme se pode observar no apêndice 1. Desta forma e 

adicionado a melhora da eficiência, pôde-se obter um lucro líquido médio em 2001 de R$7,74 

milhões. 

   Os preços de venda médios praticados pela empresa nos anos analisados foram praticamente 

iguais. No entanto, analisando a evolução dos indicadores Preço, Lucro Líquido e Custo Meta, 

pode-se constatar uma tentativa da empresa, entre os meses 6 e 16 do processo de 

implementação, em adotar uma política de preços menores. Tinha-se como objetivo alavancar 
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as vendas e garantir um volume de fabricação que permitisse absorver o aumento de preços 

nas matérias-primas detalhado anteriormente. Apesar do resultado satisfatório apontado pelo 

indicador de Lucro Líquido Meta, o Retorno Sobre o Investimento (R.O.I.) teve seu resultado 

comprometido em 7,6%, ocasionado pela elevação em 14,47% dos ativos (particularmente 

estoques de matéria-prima). 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

   Observando-se os dados obtidos a partir do modelo, pode-se perceber que a redução do 

valor médio do Retorno Sobre Investimento causado, principalmente, pelo aumento 

significativo dos estoques de matéria prima indica que a empresa, apesar do intenso trabalho 

de disseminação dos conceitos da Produção a Enxuta, ainda se encontra vinculada com alguns 

dos conceitos tradicionais da Produção em Massa, como, por exemplo, garantia da 

manutenção da produção através do uso de estoques como um elemento amortecedor dos 

desvios de valores gerados pelas flutuações e planejamento da demanda com base em 

estimativas. 

   Pode-se, também, constatar que, apesar do incremento do número de novos produtos e 

conseqüente redução do Lead-Time de Lançamento de Novos Produtos, a empresa migrou de 

uma configuração produtiva tradicional e inflexível para uma considerada ainda inflexível, 

mas diferente da original. Uma configuração flexível, segundo Maskell (1991, p.187), é 

obtida quando o processo produtivo se utiliza de um reduzido número de componentes ou 

matérias primas na elaboração de um vasto escopo de produtos acabados. No caso da empresa 

em questão e segundo os dados obtidos a partir do modelo proposto, observa-se que a 

empresa, provavelmente, utilizou-se de uma configuração onde o lançamento de novos 

produtos acarretou também em incremento do número de componentes necessários. Maskell 

intitula este desenho como sendo inflexível, mas podendo ser considerada como uma etapa 

intermediária entre a configuração flexível e a tradicional inflexível. Esta última é 

caracterizada pela existência da necessidade de se ter muitos itens de matéria prima para a 

produção de um número pífio de produtos acabados. 

   Esta nova configuração alcançada e a melhoria expressiva no lucro líquido no final do 

período analisado atendem as expectativas estratégicas da empresa na busca da otimização 

dos resultados produtivos e de fatores competitivos mais definidos. Esta conclusão permite 

observar que o sistema de mensuração proposto pela pesquisa descreveu fidedignamente uma 

etapa intermediária da jornada de alcance do estado futuro pretendido pela empresa ao 
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término do período de implementação (inicialmente estimado em cinco anos), ou seja, tornar-

se uma empresa ágil, flexível e com alta qualidade. 

   A ausência da mensuração do contra ponto, percentual de compreensão, ao indicador 

“Horas de Capacitação & Percentual de Compreensão” proposto pelo modelo desta pesquisa à 

estratégia macro de alavancar as ações de implementação a partir da disseminação dos 

conhecimentos e princípios enxutos, explica, em parte, através das relações causais entre os 

indicadores, a razão do incremento dos estoques de matéria prima. O Sistema da Produção 

Enxuta não pode ser aplicado corretamente sem uma compreensão geral e adequada dos 

princípios sobre o qual está embasado. Além disso, é importante empreender a sua 

implementação somente após um claro entendimento de como as técnicas individuais se 

encaixam no quadro geral de implementação. Shingo (1996, p.245) acrescenta que se o 

Sistema Toyota de Produção for adotado sem que esses preceitos sejam seguidos, não só os 

resultados ficarão aquém das expectativas como os efeitos colaterais podem induzir a uma 

espécie de vício que irá confundir a produção e suscitar conseqüências indesejáveis.  Desta 

forma, acredita-se que a relação causal entre as medidas utilizadas ficou evidenciada, podendo 

ser ratificada no momento em que a empresa optou adotar uma política de redução dos preços 

de venda, entre os meses 6 e 16 do processo de implementação, sem considerar os reais 

impactos resultantes. Inicialmente, o Lucro Líquido sofreu um incremento, porém o que se 

obteve em seguida foi fortes reduções do mesmo ocasionados principalmente pelo custo de 

fabricação crescente, principalmente no custo de aquisição da matéria-prima, no mesmo 

período.  

   As medidas de resultado, largamente utilizadas por muitas empresas, como o Retorno Sobre 

o Investimento e Lucro Líquido tiveram seus valores fortemente influenciados por vetores de 

desempenho do modelo proposto, como por exemplo o Percentual de Crescimento da Receita 

Gerada por Novos Produtos, no período analisado. Os resultados destas medidas e vetores no 

decorrer das ações de implementação evidenciam a existência de uma combinação entre os 

mesmos, conforme Kaplan e Norton (1997, p.156) apresentam: 

         “Um bom Balanced ScoreCard deve ser uma combinação adequada dos resultados (indicadores de 

ocorrência) e impulsionadores de desempenho (indicadores de tendências) ajustados à estratégia da unidade de 

negócios” 

   A definição de metas para os indicadores das quatro perspectivas do modelo proposto, a 

partir do desdobramento das metas dos indicadores financeiros de Retorno Sobre o 

Investimento e do Lucro Líquido Meta possibilitaram uma coerência entre as informações, 

facilitando a utilização e o entendimento dos indicadores aplicados. 
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   Por fim, o incremento da participação dos colaboradores em grupos de Kaizen pode 

representar uma sinalização de uma melhora crescente da motivação dos colaboradores diante 

de um ambiente em constante mudança. 

7. CONCLUSÕES 

   No decorrer deste trabalho, pôde-se realizar algumas explorações importantes sobre os 

aspectos fundamentais do Sistema da Produção Enxuta e do processo de monitoramento do 

desempenho a partir da aplicação do Balanced Scorecard. O detalhamento destas 

metodologias permitiu o desenvolvimento de um sistema de monitoramento do desempenho 

para o processo de implementação da Produção Enxuta e conseqüente validação através da 

aplicação prática em uma representativa empresa do cenário nacional de calçados.  

   Durante a análise minuciosa dos aspectos fundamentais da Produção Enxuta, pôde-se 

realizar nesta pesquisa uma visão diferenciada da estrutura deste sistema, utilizando-se como 

base de comparação as estruturas propostas pelos autores Monden (1994, p.4) e Ghinato 

(1996, p.132). Esta diferenciação culminou em uma estrutura mais apropriada para o perfeito 

entendimento das relações dos elementos enxutos com os seus respectivos benefícios 

financeiros.  

    Na seqüência, analisou-se o Balanced ScoreCard – BSC, objetivando apresentar uma 

abordagem completa que traduzisse a visão e a estratégia de uma empresa moderna num 

conjunto coerente de medidas de desempenho, preservando a mensuração financeira e 

completando com vetores não financeiros nas perspectivas do cliente, processos internos e 

aprendizado e crescimento. Este trabalho proporcionou durante esta análise, uma 

demonstração dos mecanismos necessários para construir um modelo de monitoramento do 

desempenho durante um processo de mudança da lógica produtiva, destaque para a construção 

do mapa estratégico.  

   A ênfase resultante deste trabalho é a seleção de um conjunto de indicadores de desempenho 

do processo de implementação da Produção Enxuta a partir de uma nova visão e interpretação 

sistêmica de sua estrutura dentro da abordagem do Balanced ScoreCard. Desta forma, 

construiu-se um modelo teórico que almejava proporcionar uma interpretação clara das 

iniciativas de implementação da Produção Enxuta em um ambiente fabril (Apêndice 4). A sua 

aplicação prática foi realizada em uma empresa de grande porte que estivese inserida em um 

mercado altamente competitivo em termos de custos, diversificação e qualidade. As ações 

proporcionadas a partir da análise dos dados fornecidos pelo modelo evidenciaram a 

validação do mesmo. 
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   Apesar das interferências externas geradas pela análise das medidas de diagnóstico provocar 

uma drástica desaceleração nas ações de implementação da Produção Enxuta na organização 

analisada, pôde-se concluir que a mesma encontra-se em um período de reconfiguração 

competitiva, trocando a inflexibilidade pela flexibilidade de seus processos.   

7.1. Contribuições da Pesquisa 

   Tem-se como principais contribuições desta pesquisa: 

1- Apresentação do princípio de agregação de valor possibilitando uma melhor compreensão 

das atividades que contribuem de maneira significativa na produção de novos bens ou 

serviços; 

2- Detalhamento de uma nova visão à estrutura da Produção Enxuta. Na ocasião, seguiu-se a 

lógica contábil de custeio, enfatizando a relação dos elementos constituintes da Produção 

Enxuta com os seus objetivos financeiros; 

3-  Demonstração de uma metodologia sistemática de formulação de um Scorecard para um 

processo de alteração de uma cultura organizacional; 

4- A interpretação da Produção Enxuta segundo a ótica do Balanced Scorecard, 

possibilitando a identificação dos elementos diretamente relacionados com a estratégia de 

implementação e culminando na construção do mapa estratégico da Implementação da 

Produção Enxuta; 

5- Uma nova interpretação da tradicional eficiência seguindo os princípios e conceitos da 

Produção Enxuta; 

6- O desenvolvimento de um modelo de gerenciamento das ações de implementação da 

Produção Enxuta, capaz de traduzir os verdadeiros impactos destas no decorrer do período 

necessário; 

7- Validação do modelo em um ambiente fabril de implementação, fornecendo o respaldo 

necessário para futuras experiências e desenvolvimentos. 

7.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

   Ao longo deste trabalho foram constatadas inúmeras oportunidades de pesquisas das 

relações abordadas provavelmente pelas duas mais importantes metodologias de 

desenvolvimento competitivo do mundo industrial moderno, o Balanced ScoreCard e a 

Produção Enxuta que, em função das limitações impostas, foram insuficientemente 

detalhadas. O desenho de um modelo universal de monitoramento da implementação da 

Produção Enxuta exige que novas pesquisas sejam realizadas e desenvolvidas. Sendo assim 
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espera-se que a relação a seguir sirva como base sólida para incentivar novos pesquisadores e 

profissionais à aperfeiçoar o modelo proposto e contribuir na discussão do tema. 

Dentre as diversas oportunidades de estudo observadas, destacam-se os seguintes temas como 

sugestões para futuras pesquisas: 

1. Estudo da aplicação do modelo proposto em ambientes produtivos diferentes do que o 

apresentado nesta pesquisa, como por exemplo, na área de serviços; 

2. Desenvolvimento e aplicação de modelos computacionais que possam facilitar a 

aplicabilidade do modelo apresentado; 

3. Estudo do desdobramento dos indicadores propostos em medidas operacionais do chão-

de-fábrica, particularmente em regiões brasileiras com índices de escolaridade 

relativamente baixas; 

4. Aprofundamento do estudo de monitoramento do processo de implementação da 

Produção Enxuta, proposto por esta pesquisa, procurando identificar outros elementos e 

relações não representadas, enfatizando a identificação e o detalhamento das relações 

causais existentes. 

5. Estudo das transformações necessárias no fluxo de informação durante o 

desenvolvimento e aplicação do modelo proposto em uma empresa.  
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APÊNDICE 1 
 
 

PERSPECTIVA
FINANCEIRA

PERSPECTIVA DOS
CLIENTES

PERSPECTIVA  DOS
PROCESSOS

INTERNOS

Aumento do
ROI

Aumento do
Lucro

Melhoria da
Produtividade

Crescimento da
Receita

Ações de
Marketing

Fornecimento de
produtos com alto

valor agregado

Estreitamento da
Relação Cliente -

Fornecedor

Melhoria da
estrutura de

custo através da
eliminação das

perdas

Aumento do Giro
de Capital

Atributos do Produto Relacionamento Imagem

Proposição de Valor para o Cliente

Qualidade Assegurada

Preços baixos
Qualidade do

Produto
J.I.T - Just-In-Time

Lead Times de
Entrega Menores

Produtos
Personalizados

Marca

Processo de Inovação

Definição do Custo
Meta

Redução
 dos Estoques

Aumento
 do valor

agregado
das operações

Obtenção do
Custo

 Meta pela
Eliminação das

Perdas

Redução da
Mão-de-Obra

Obtenção de
 Quebra Zero

Processos
  e

serviços
 de

pós-venda

Processo de Operações

Jidoka  - Autonomação
M.P.T -

Manutenção
Produtiva Total

J.I.T, Jidoka, MPT

Clima para Ação

Formação de Pequenos
Grupos de Melhoria -

APG's

Competências Estratégicas

Flexibilização da
Produção pela formação

de Operadores
Multifuncionais

Dispositivos a Prova de
Falhas  -

Poka-Yoke
Andon 5 S'sT.P.M.

Tecnologia Estratégica

Sistema Kanban

PERSPECTIVA  DO
APRENDIZADO E
CONHECIMENTO

Objetivo Estratégico

Conduzir ações de melhoria e mudanças
organizacionais de uma empresa através
do: - Fornecimento de produtos personalizados,
no momento, quantidade, qualidade e preços

certos, conforme o cliente
necessita; - Aumento, simultâneo, do lucro da empresa

e do retorno sobre o investimento para o
acionista;

 - Respeito à condição do colaborador da
empresa.
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APÊNDICE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVA INDICADORES DO MODELO INDICADORES SPASA
Produtos Não Conformes & 

Dispositivos Poka-Yoke
Produtos Não Conformes 

Eficiência da Mão-de-Obra Eficiência da Mão-de-Obra
Índice de Desempenho do 

Equipamento
L.T. Médio de Fabricação L.T. Médio de Fabricação

Nível de Serviço
Participação em Grupos de Kaizen 

& Metas Alcançadas
Participação em Grupos de 

Kaizen 
Índice de Multifuncionalidade

Idéias por Funcionários & Índice 
de Idéias Implementadas

Indice de Participação no 
Programa de Sugestões & 
Índice de Implementação 

de Idéias
Horas de Capacitação por 

Funcionário & Percentual de 
Compreensão

Horas de Capacitação por 
Funcionário 

% Metas das Equipes e Individuais 
Realizadas.

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO

PROCESSOS 
INTERNOS

PERSPECTIVA INDICADORES DO MODELO INDICADORES SPASA
R.O.I. R.O.I.

L.L.meta L.L.meta

% de Aumento da Receita Gerada 
por Novos Produtos

% de Aumento da Receita 
Gerada por Novos 

Produtos
Custo Meta Custo Meta

Giro de Capital (Cobertura) Giro de Capital (Cobertura)
Preço Meta Preço Meta

Participação de Mercado Participação de Mercado
L.T. Médio de Atendimento de 

Pedido
Confiabilidade de Atendimento

L.T. Médio de Lançamento de 
Novos Produtos

L.T. Médio de Lançamento 
de Novos Produtos

% de Atendimento de 
Pedidos

FINANCEIRA

CLIENTE
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APÊNDICE 3 

R.O.I  
Retorno sobre o Investimento

0,11
0,12

0%

5%

10%

15%

20%

Mês
Média 2000 0,12

Média 2001 0,11

ROI Real 0,07 0,09 0,15 0,10 0,13 0,14 0,16 0,15 0,13 0,14 0,13 0,06 0,10 0,07 0,11 0,09 0,12 0,12 0,16 0,13 0,10 0,12 0,12 0,11

ROI Meta 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 
 
 
 
 
 

Lucro Líquido Meta

7,27
7,74

0

2

4

6

8

10

Mês

R
$ 

(m
ilh

õ
es

)

Média 2000 7,27

média 2001 7,74

Lucro Líquido Atual 5,09 6,22 7,44 6,78 7,48 8,63 9,00 9,00 8,05 7,27 7,30 4,97 4,46 5,92 7,34 6,81 8,03 9,13 8,84 9,12 8,67 8,29 8,59 7,69

Lucro Líquido Meta 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Giro de Capital   - Cobertura -

0

5

10

15

20

25

30

35

Mês

D
ia

s

P.Acabado 14,24 14,20 11,26 13,91 12,23 12,82 12,36 13,42 13,74 10,81 10,34 16,94 16,20 15,07 12,01 12,63 11,38 12,23 9,64 12,19 14,24 10,43 10,24 10,32

WIP 4,49 4,49 3,55 4,77 4,21 4,58 3,15 3,41 3,66 3,55 3,97 4,45 1,48 4,83 3,44 4,35 3,97 4,32 3,13 4,04 5,59 4,61 4,13 3,50

Matéria -Prima 5,97 5,31 3,49 4,93 4,96 5,00 4,49 4,47 4,30 3,94 5,69 7,61 9,32 11,20 7,85 9,53 8,85 10,94 7,33 8,67 11,67 10,76 11,43 11,99

Meta 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2000

5,01

4,0213,02

Cobertura de MP

Cobertura de WIP

Cobertura de P. A
.

2001

9,96

3,95

12,22

Cobertura de MP

Cobertura de WIP

Cobertura de P. A
.

DIAS 

DIAS 
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Custo Meta de Fabricação & Real

0

2

4

6

8
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12

14

16
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20

Mês

R
$ 

(m
ilh

õe
s)

Custo Real 13,68 14,85 14,78 15,59 15,48 15,34 14,33 14,91 15,52 15,30 15,14 18,01 15,35 15,13 16,11 17,67 15,90 16,27 16,76 16,98 16,56 16,56 16,56 16,56

Custo Meta 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

%Aumento da Receita Gerada por Novos Produtos 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

%ARGNP 7,130% 11,716% 

2000 2001 
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Participação de Mercado 2000
11,5%

9,8%

5,0%

73,7%

SPASA

Olimpio
Mike

Outros

Participação de Mercado 2001

13,9%

12,3%

4,4%
69,4%

SPASA
Olimpio
Mike
Outros

Preço Meta

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

Mês

(R$)

Preço Real Médio 22,20 24,64 26,86 26,33 26,86 24,10 23,68 23,81 23,01 22,39 23,00 22,38 20,73 21,56 23,43 21,40 23,48 25,98 25,47 26,11 25,06 25,27 24,70 28,80

Preço Meta 22,31 22,31 22,27 22,23 22,20 22,16 22,12 22,09 22,05 22,26 22,48 22,69 22,54 22,40 22,26 22,12 21,99 21,85 21,71 21,57 21,43 21,29 21,15 21,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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% de Atendimento da Carteira

75

80

85

90

95

100

Mês

%

% REAL 96 96 92 86 94 93 92 97 96 94 93 97 98 98 99 96 92 93 94 98 97 95 96 94

% META 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lead Time de Lançamentos de Novos Produtos

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00
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12,00

14,00

16,00

D
ia

s

Lead-Time Medio de
Lançamento

14,67 10,15
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Produtos Não Conformes

4,0%

3,2%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Mês

Média 2000 4,0%

Média 2001 3,2%

% de Não Conformidade 4,8% 4,7% 4,8% 5,4% 4,5% 3,7% 3,3% 3,3% 3,2% 2,9% 3,8% 3,5% 3,1% 3,4% 3,6% 3,6% 2,7% 3,0% 3,0% 2,7% 3,2% 3,1% 3,0% 3,4%

% META 4,4% 4,3% 4,1% 3,9% 3,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Eficiência Real

0,56 0,57

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Mês

%

Média 2000 0,56

média2001 0,57

Eficiência Real 0,53 0,52 0,5 0,48 0,52 0,57 0,59 0,61 0,58 0,59 0,59 0,59 0,55 0,55 0,58 0,54 0,58 0,55 0,55 0,57 0,59 0,61 0,6 0,62

Eficiência Meta 0,59 0,59 0,6 0,6 0,6 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63 0,57 0,59 0,6 0,61 0,62 0,61 0,62 0,62 0,63 0,64 0,68 0,65 0,62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Participação em Grupos de Kaizen

0,00
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LT Médio de Fabricação

26,72
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Índice de Participação no Programa de Sugestões & Índice 
de Implementação de Idéias

3,5
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APÊNDICE 4 
PERSPECTIVAS 

DO BSC 

OBJETIVOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO 
INDICADORES 

Financeira 

?? Aumento do Lucro da 

Empresa 

?? Aumento do Retorno 

Sobre o Investimento para 

o dono / Acionista da 

empresa 

- R. O. I.  (Retorno sobre Investimento) 

- Lucro Líquido Meta 

- Percentual de aumento da receita gerada por 

novos produtos 

- Custo Meta 

- Giro de Capital 

Cliente 

?? Preços baixos 

?? Produtos personalizados 

?? Alta Qualidade nos 

serviços / produtos 

?? Menor Lead-Time de 

Atendimento do pedidos 

- Preço Meta 

- Participação de Mercado 

- Lead-Time de atendimento dos pedidos 

- Confiabilidade de atendimento dos 

pedidos 

- Lead-Time de lançamento de novos 

produtos 

Processos Internos 

?? Redução dos Custos 

?? Menor Lead-Time dos 

processos operacionais 

?? Aumento do valor 

agregado das operações 

?? Redução dos estoques 

?? Quebra zero dos 

equipamentos 

- Produtos não conformes & Números de 

dispositivos Poka-Yoke implementados 

- Eficiência Real da Mão-de-Obra 

- Índice de desempenho dos equipamentos 

- Lead-Time médio de fabricação 

- Nível de Serviço 

Aprendizado e 

Conhecimento 

?? Formação de pequenos 

grupos de melhorias 

?? Formação de Operadores 

multifuncionais 

- Participação de colaboradores em grupos 

de Kaizen & Metas alcançadas 

- Índice de Multifuncionalidade 

- Quantidade de idéias por funcionários & 

Índice de implementação de idéias 

- Hora de capacitação & Percentual de 

compreensão 

- Percentual de metas das equipes e 

individuais realizadas 

 
 
 
 
 


