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RESUMO 

 

 

A evolução das práticas e estratégias de gestão da manufatura, no decorrer dos anos, tem feito 

muitas empresas readaptarem seus sistemas produtivos com o intuito de elevar o seu 

desempenho operacional e se tornarem mais competitivas. Entretanto, na maioria das vezes 

essas mudanças são realizadas de modo heterogêneo, o que finda por deixar o sistema 

produtivo sem um objetivo definido, o que pode acabar prejudicando as estratégias gerencias 

da organização como um todo. Assim, algumas empresas buscam utilizar práticas produtivas 

bem sucedidas utilizadas por outras empresas, acreditando que conseguirão também 

reproduzir os mesmos resultados. Um sistema produtivo eficiente deve ser plenamente 

planejado e adequado aos objetivos estratégicos da organização. Por assim entender, este 

trabalho tem como objetivo identificar a o perfil da gestão da manufatura adotadas por 

indústrias paraibanas, bem como identificar as práticas enxutas por elas utilizadas. Para tal 

fim, foi realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando-se como base metodológica o estudo 

multicaso. Foram feitas observações diretas, entrevistas e aplicados questionários 

semiestruturado com os responsáveis pelo setor de produção das empresas participantes. 

Como resultado, foi possível identificar o tipo de gestão do sistema de manufatura adotado 

pelas empresas. Foi detectado que a Empresa A utiliza um sistema de Manufatura em Massa 

Atual, com foco em produtividade e baixo custo; e a Empresa B está utilizando o sistema de 

Manufatura Enxuta com foco em qualidade e diversidade. Nas duas organizações foi possível 

perceber a aplicação de práticas enxutas, na qual a Empresa A, que não utiliza a Manufatura 

Enxuta, possuía práticas enxutas em nível extremamente maduro de utilização.   

 

Palavras-chave: Paradigmas estratégicos de gestão da manufatura; Manufatura em Massa 

Atual; Manufatura Enxuta; Indústrias paraibanas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The evolution of the practices and strategies of manufacturing management, over the years, 

has made many companies realign their production systems in order to raise their 

competitiveness and operational performance. However, in most cases these changes are 

made in a heterogeneous manner, which ends up leaving the production system without a 

defined goal, which may end up damaging the managerial strategies of the organization as a 

whole. Thus, some organizations seek to use techniques and/or successful production 

practices used by other companies, believing can be able to reproduce the same results. An 

efficient production system must be fully planned and appropriate to the strategic objectives 

of the organization. Thus, this paper aims to identify the manufacturing management 

strategies adopted in paraibanas industries, as well as identify the lean practices used by them. 

Thus, a qualitative study was conducted, using as methodological basis the multicase study. 

Were made: direct observations, semi-structured interviews and questionnaires applied to 

those responsible by the production sector of the participating companies. As a result, it was 

possible to identify the type of manufacturing management system adopted by companies. 

Where it was detected that Company A uses a system of Modern Mass Production with focus 

on productivity and low cost and the Company B is using Lean Manufacturing system 

focused on quality and diversity. In the two organizations was possible to realize the 

application of lean practices where the Company what does not use the LM, possessed lean 

practices in standard extremely mature of utilization. 

 

 

 

 

Key-words: Manufacturing Management Strategical Paradigms; Modern Mass Production; 

Lean Manufacturing; Paraiba Industry. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 
Neste capítulo encontra-se a contextualização do trabalho de pesquisa, no qual são 

descritos resumidamente o cenário do tema, a descrição do problema a ser estudado e as 

questões que levaram ao desenvolvimento do presente trabalho. Em seguida, são apresentadas 

a relevância e justificativas da pesquisa, como também os objetivos gerais e específicos 

abordados. No final do capítulo está exposto um esquema geral, no intuito de facilitar a 

compreensão geral do trabalho. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Mudanças econômicas ocorridas desde os primórdios da produção fabril têm 

redesenhado as bases da produtividade e da competitividade industrial no mundo. Fatores 

como qualidade, confiabilidade do produto, agilidade e flexibilidade no atendimento às 

exigências do mercado, são consideradas as novas dimensões de sucesso empresarial. 

Nessa busca constante de atender estas dimensões, organizações estabelecem novos 

processos de estruturação, tanto de maneira externa, tratando da relação com os clientes e os 

fornecedores, quanto internamente, no que diz respeito as suas práticas de gestão. As 

empresas buscam adotar diferentes tipos de estratégias que permitam um melhor desempenho, 

principalmente a partir de seu sistema produtivo, um dos principais fatores que compõem os 

custos finais dos produtos. 

O sistema produtivo de uma organização industrial é o principal responsável pela 

fabricação de seus produtos de acordo com o planejamento de sua capacidade e a demanda do 

mercado. No decorrer da história da produção fabril, foram desenvolvidos diferentes tipos de 

Sistemas de Gestão da Produção (SGP) buscando obter melhores formas de gerenciar os 

recursos produtivos das indústrias, definindo o quê e quando produzir, a qualidade dos itens, 

número de trabalhadores necessários a cada tarefa que deve ser executada no processo e 

outras restrições cabíveis. 

Segundo Cervi (2004, p.11), o SGP pode ser definido como sendo “um conjunto 

sistêmico de atividades inter-relacionadas e coordenadas para dirigir e controlar um sistema 

produtivo de uma empresa”. A contribuição desse tipo de sistema seria proporcionar à 
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empresa métodos e ferramentas de gerenciamento e controle dos processos produtivos, 

buscando sistematizar o fluxo da operação de manufatura. 

Referente às estratégias de gerenciamento de sistema produtivo, Godinho Filho 

(2004) buscou desenvolver um novo termo, apropriado, principalmente para o setor industrial, 

denominando-o de Paradigmas Estratégicos da Gestão da Manufatura (PEGEM). Segundo o 

autor, esse termo trataria de maneira conjunta e integrada os novos paradigmas dentro da 

literatura moderna de gestão da produção por meio da criação de uma conceituação e de 

elementos-chave comuns a todos esses paradigmas.  

Como o foco desse termo é diretamente correlacionado as indústrias, Godinho Filho 

(2004) prefere classifica-las como sistemas de manufaturas e não como sistemas produtivos. 

Os principais sistemas de manufatura são: Manufatura em Massa Atual (MMA), Manufatura 

Enxuta (ME), Manufatura Responsiva (MR), Customização em Massa (CM) e Manufatura 

Ágil (MA). 

A Manufatura Enxuta também é conhecida como Sistema Toyota de Produção (STP) 

e pode ser entendido como um sistema produtivo que tem o objetivo básico de racionalizar o 

fluxo de produção, procurando continuamente reduzir os recursos necessários para produzir 

um determinado produto, e buscando reduzir qualquer tipo de perda no processo (WOMACK; 

JONES; ROOS, 2004; CORRÊA; CORRÊA, 2009).   

  O sistema de Manufatura Enxuta é composto por um conjunto de princípios e 

práticas que devem ser adotadas no decorrer do processo produtivo. Pode ser aplicado desde a 

área produtiva (lean manufacturing) até a área administrativa (lean office), com a eliminação 

de qualquer etapa desnecessária que está sendo executada no processo (LIKER; MEIER, 

2007), exemplos das quais pode-se citar:  

 Excesso de volumes - com a flexibilidade dos sistemas puxar, o processo só é realizado a 

partir do seu requerimento pelo setor subsequente, o que acaba por reduzir os estoques 

intermediários e desnecessários; 

 Esperas excessivas - como os funcionários são multifuncionais não há necessidade de 

ficarem aguardando a ordem de produção; dependendo da demanda da produção, eles 

podem contribuir em outras etapas e/ou em outros processos produtivos; 

 Transporte ou movimentação desnecessária - os postos de trabalho ficam próximos uns 

dos outros, diminuindo assim a necessidade de transporte entre eles; 

 Processamento incorreto - como os funcionários têm autonomia para parar a produção e 
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corrigir o erro, acaba-se por evitar a fabricação de produtos defeituosos; e  

 Desperdício da criatividade dos funcionários - os colaboradores são sempre motivados a 

contribuir com melhorias nos processos produtivos. 

A difusão de uma mentalidade enxuta na organização, objetivando um consumo cada 

vez menor de recursos e uma maximização de eficiência, da produtividade e da flexibilidade, 

permite que a organização se torne cada vez mais ágil em suas respostas e inovadora nas suas 

atividades, além de possibilitar à empresa uma melhor capacidade de enfrentar os 

concorrentes e as demandas advindas do mercado. 

Alguns autores como Achanga et al. (2006), Lian e Van Landeghem (2007) 

ressaltam que uma das maiores dificuldades que levam as empresas a não adotarem o sistema 

de Manufatura Enxuta em sua plenitude é o alto custo de implementação, fazendo com que 

muitas delas adotem algumas práticas enxutas isoladas a fim de melhorarem algum processo 

ou atividade executada. Shah e Ward (2003) obtiveram o seguinte resultado em seu estudo: as 

empresas que possuem grandes plantas, possuem melhor “facilidade” na implementação da 

Manufatura Enxuta. Nestas empresas de grande e médio porte, os principais fatores restritivos 

não seriam financeiros, mas sim a resistência das pessoas às mudanças e a dificuldade em 

adequarem-se aos princípios e práticas enxutas (SAURIN; RIBEIRO; MARODIN, 2010). 

Até mesmo empresas que possuem uma quantidade elevada de recursos financeiros 

para investir em seu sistema produtivo, muitas vezes não conseguem obter uma 

implementação bem sucedida da ME. Segundo Sellitto, Borchardt e Pereira (2010), apenas 

cerca de 10% das empresas de manufatura, obtiveram êxito na implementação da ME. Esses 

autores argumentam que a principal justificativa desse baixo número de aderência nas 

empresas, é devido ao fato de que a ME exige muito mais que a adoção de técnicas e 

ferramentas de gestão, ela exige, principalmente, uma total mudança na filosofia e cultura 

empresarial. 

Saurin, Ribeiro e Marodin (2010), realizaram um estudo entre algumas empresas 

brasileiras e estrangeiras (Estados Unidos e México) e elencaram algumas das principais 

motivações que levaram essas organizações a buscarem adotar a Manufatura Enxuta: 

exigências dos clientes, redução de desperdícios, aumento da capacidade sem aumentar a 

força de trabalho, aumento da margem de lucro, redução do lead time para aumentar vendas, 

saída da zona de conforto, buscando antecipar futuras dificuldades e a característica de 

melhoria contínua da ME. Isso demonstra que muitas empresas enxergam a oportunidade de 

melhorarem seus resultados através da ME.  
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Em um estudo com 72 empresas do setor automotivo, onde buscavam identificar 

fatores influenciadores do sucesso da adoção da Manufatura Enxuta, Glaser-Segura, Peinado e 

Graeml (2011), concluíram que as condições oferecidas pelas industrias estudadas ainda não 

são totalmente favoráveis para uma implementação da ME. O principal fator observado para 

essa conclusão por parte das industrias brasileiras, foi o negligenciamento dos princípios 

enxutos, que deve ser pilar mais importante da ME. Mas ainda assim, em outro estudo feito 

em 68 empresas brasileiras por Moori, Percarmona e Kimura (2013), demostram que existe 

uma relação bastante positiva entre a Manufatura Enxuta e o desempenho dos negócios. O que 

acaba motivando cada vez mais as empresas a buscaram adaptarems sistemas produtivos para 

métodos enxutos.  

Assim, o enfoque da pesquisa incidiu sobre as indústrias localizadas no Estado da 

Paraíba, devido à familiaridade do campo de estudo pelo autor e ao certo nível de 

significância de alguns setores industriais paraibanos nacionalmente, principalmente o setor 

coureiro calçadista, mas o principal foco é a oportunidade de incrementar e desenvolver de 

maneira mais eficaz os sistemas de gestão e as indústrias no estado. A Paraíba conta com 

1.683 unidades industriais locais e um valor bruto de produção anual que chega a 7,8 bilhões 

de reais (IBGE, 2012). Dentre essas indústrias, alguns setores demonstram grande capacidade 

produtiva, destacando-se os setores de calçados, quarto maior polo exportador do país e o 

segundo maior do Nordeste (ABINCALÇADOS, 2013), e o setor têxtil, nono maior polo 

exportador do país e o quarto maior do Nordeste (ABIT, 2013).  

Apenas 22,52% do PIB do Estado é representado pelo setor industrial (IBGE, 2012). 

As indústrias de transformação são responsáveis por gerar a maior receita liquida industrial no 

estado, entre as três maiores indústrias estão: em primeiro lugar fabricação de produtos 

alimentícios e bebidas, seguidas pelas de artefatos de couro e calçados, e depois as de 

produtos têxteis (FIEP-PB, 2010). 

O Estado apresenta um bom resultado de desempenho industrial em alguns setores, 

mas ainda assim possui um desempenho consideravelmente inferior a outros estados da união. 

Na Sondagem Industrial que é feita mensalmente pela FIEP-PB (2014), pode se observar no 

Gráfico 1, que os próprios empresários do ramo consideraram que o índice de desempenho da 

produção industrial no estado, estava muito abaixo do esperado. Em comparação, o índice de 

desempenho industrial do Nordeste tem uma média de 15% acima do desempenho do estado 

paraibano, ou seja, outros estados da região contribuem de maneira mais significativa para o 

desempenho regional. 
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GRÁFICO - 1: Desempenho Industrial Paraibano 

 
Fonte: FIEP-PB (2014) 

 

Levando em consideração outro indicador dessa pesquisa, o índice de UCI 

efetiva/visual (Utilização de Capacidade Instalada), a Paraíba apresenta 66% desse indicador, 

tendo um aumento mínimo de apenas 1% no ano de 2014. Esse aumento é possivelmente 

proveniente do aumento da eficiência produtiva das indústrias de grande e médio porte, mas 

ainda permanece com seu índice de UCI inferior ao desempenho Brasil (71%) e Nordeste 

(75%). Dado o exposto, pode-se perceber um dimensionamento inadequado dos sistemas de 

gestão produtivas ou estratégias de produção que são empregadas pelas indústrias paraibanas 

(FIEP-PB, 2014). 

É fato que a maior parte das indústrias comumente utilizam a Manufatura em Massa 

Atual, devido o foco na alta produtividade e o baixo custo. Mas, ainda assim, é difícil definir 

no Estado da Paraíba um número exato de organizações industriais que utilizam esse ou outro 

tipo de manufatura, principalmente, por falta de dados desse tipo e por não ter sido possível 

encontrar muitos relatos sobre pesquisas similares nas bases de dados da CAPES, SciELO, 

entre outros. No entanto, observou-se que nos trabalhos de Feitosa et al. (2010), Soares et al. 

(2011), Cirino et al. (2013), que as empresas pesquisadas apresentaram a utilização de 

práticas enxutas em seu sistema de gestão produtiva. Sendo perceptível um possível 

direcionamento para utilização da Manufatura Enxuta. 

Neste trabalho, buscou-se traçar quais seriam os tipos de sistemas de gestão 

produtiva que são utilizados por duas indústrias paraibanas e se elas adotam algum tipo de 

prática enxuta com o intuito de melhorar a eficiência de seus sistemas produtivos. 
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Assim, diante dessas informações e na tentativa de gerar uma colaboração aos 

estudos teóricos e práticos, esta pesquisa propõe-se a resolver as seguintes questões 

problemas:  

Quais perfis de gestão de sistema produtivo e quais práticas enxutas podem ser 

observadas em organizações industriais paraibanas? 

Como consequência, outras questões surgiram: O sistema de gestão produtiva 

utilizado atualmente atende as necessidades da organização? Por que as organizações optaram 

por utilizar tais práticas enxutas? Quais percepções de desempenho relacionadas a essas 

práticas são observadas pelas empresas? Quais os motivos que fazem com que a organização 

não adote o sistema enxuto em toda a sua estrutura? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Diante do exposto, esta dissertação tem por objetivo geral traçar o perfil dos sistemas 

de gestão produtiva de duas empresas de grande e/ou médio porte paraibanas, levando em 

consideração suas estratégias de manufatura e a identificação de práticas enxutas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Neste estudo, os objetivos específicos constituíram parcelas importantes do objetivo 

geral, cuja consecução é resultado do alcance satisfatório de cada uma delas. Tais objetivos 

podem ser apresentados da seguinte forma: 

(1) Com base na literatura, identificar as principais estratégias produtivas adotadas por 

indústrias brasileiras; 

(2) Avaliar a utilização de práticas enxutas nas organizações estudadas; 

(3) Determinar e analisar os fatores que levam as empresas a adotarem ou não práticas 

enxutas; 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A adoção de sistemas produtivos mais flexíveis pode possibilitar às empresas a 

possibilidade de diversificar suas linhas de produtos sem maiores custos incorridos, a partir do 

momento em que elas obtêm a capacidade de mudar suas operações, respondendo à demanda 

em função de quatro tipos de exigências: a flexibilidade de produto/serviço, de composto 

(mix), de volume e de entrega (SLACK, 2002). 

Sistemas produtivos enxutos utilizam a lógica da produção puxada ou do just in time, 

que é apenas processar algum material dentro do processo produtivo se o mesmo for 

requerido pela operação subsequente do processo. Assim, caso não aconteça à ordem de 

produção, o material não é processado, o que reduz drasticamente os estoques de produtos em 

processo, e, por consequente, os custos com estocagem e produção desnecessária 

(GHAITHER; FRAZIER, 2008; CORRÊA; CORREA, 2009). 

Esses dois exemplos de práticas enxutas são itens cruciais utilizadas pelas 

organizações para atingir os objetivos primordiais da Manufatura Enxuta, permitindo assim 

eliminação de desperdícios, tempo, esforço, materiais e recursos. Essas práticas somadas aos 

princípios enxutos são basicamente os responsáveis por assegurarem que a organização atinja 

o um resultado final satisfatório na implantação do sistema de ME.  

Ainda assim, é possível observar um grande número de organizações que não 

utilizam o sistema de Manufatura Enxuta em sua plenitude, mas buscam adotar práticas 

enxutas isoladas, com o intuito de obter alguma melhoria no processo e/ou desempenho 

(SAURIN; RIBEIRO; MARODIN, 2010). 

Buscando avaliar a relevância total desse trabalho, utilizou-se a orientação de 

Lakatos e Marconi (2005), que elenca os aspectos relevantes para considerar-se apropriada 

uma tratativa. 

1. Relevância - deve ser capaz de trazer conhecimentos novos: a partir da análise 

dos tipos de sistema de gestão adotadas nessas diferentes empresas, será possível 

entender como é o perfil do sistema de gestão produtiva de cada uma dessas duas 

organizações industriais paraibanas, e também conhecer as práticas enxutas mais 

utilizadas, além de qual, buscar entender a motivação para adoção ou não de um 

sistema enxuto. Essa pesquisa pode contribuir de maneira inicial para outras 

pesquisas que buscam ter um o entendimento do perfil de gestão produtiva 

industrial no estado. Como também, auxiliar as próprias empresas dos casos no 
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entendimento de seu sistema de gestão e em como atuar do modo que o seu 

sistema produtivo permita, ou adequá-lo, facilitando assim uma possível melhoria 

de desempenho. 

2. Novidade - deve estar adequado ao estágio atual da evolução científica: diante 

das discussões referentes ao sistema de gestão adequado a cada tipo de 

organização. Nesse quesito, a contribuição da pesquisa seria trazer as informações 

referentes aos sistemas de gestão produtiva adotados em uma determinada 

economia industrial local. Essa abordagem pode ser considerada como nova, pois 

na busca de trabalhos sobre esse tema, foram encontrados análises em outras 

diferentes perspectivas e cenários: (a) a nível de investigação do tema (HINES; 

HOLWEG; RICH, 2004; NOGUEIRA, SAURIN, 2008; MOAYED; SHELL, 

2009; SELLITTO; BORCHARDT; PEREIRA, 2010; SINGH et al. 2010; 

FURLAN; DAL PONT; VINELLI, 2011; KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; 

POWELL; RIEZEBOS; STRANDHAGEN, 2013); (b) a nível de investigação na 

região (FEITOSA et al. 2010; SOARES, et al. 2011; SILVA, et al. 2013; CIRINO 

et al. 2013). 

3. Viabilidade - pode ser eficazmente resolvido através da pesquisa: pode ser 

encontrada uma vasta bibliografia referente aos sistemas de gestão produtiva e das 

práticas enxutas para facilitar a confecção do instrumento de coleta e análise dos 

dados, o que torna perfeitamente viável a pesquisa. Outra vantagem é a 

possibilidade de utilização de dados da FIEP-PB (Federação das Indústrias do 

Estado da Paraíba), que possui o cadastro de todas as indústrias com unidades 

fabris no estado, o que facilitaria o contato e a possível obtenção dos dados para 

análise descritiva. 

4. Exequibilidade - pode chegar a uma conclusão válida: as conclusões da 

pesquisa serão validadas através de dois estudos de caso em empresas do setor 

industrial paraibano que aceitaram contribuir com a pesquisa. 

5. Oportunidade - atende a interesses particulares e gerais: A resolução das 

questões-problema, além de contribuírem de maneira positiva para o conhecimento 

científico, uma vez que trará uma junção de novas informações para o 

entendimento dos sistemas de gestão produtiva e das práticas utilizadas em 

algumas organizações industriais paraibanas. Contribuirá também para que não 

somente as organizações estudadas, mas também outras organizações (como FIEP-



23 

 

PB, SENAI, SEBRAE) possam conhecer o perfil dos sistemas de gestão produtiva 

que são adotadas no Estado por algumas empresas, podendo, por exemplo, 

contribuir para direcionamento de planejamentos, ações e treinamentos focalizados 

por parte de empresas profissionalizantes. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em 5 capítulos, que é apresentado na Figura 1 e que 

estão dispostos da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Apresentou-se a contextualização do problema de pesquisa, 

mencionando sobre a como está atualmente produção industrial e econômica, como também 

outras características do estado da Paraíba, que é foco deste trabalho, a justificativa, os 

problemas de pesquisa e os objetivos do trabalho; 

Capítulo 2 – São abordados temas sobre os diferentes tipos de gestão estratégica e 

produtiva, focando-se principalmente nas práticas da Manufatura Enxuta, tema principal que 

esse trabalho se propôs analisar; 

Capítulo 3 – Dedica-se a explicar os procedimentos metodológicos utilizados para 

que fosse possível a realização e conclusão do estudo de maneira efetiva; 

Capítulo 4 – São apresentadas as aplicações dos os estudos de casos e seus 

respectivos resultados. 

Capítulo 5 – São apresentadas as considerações finais do trabalho, como também 

levantadas sugestões de trabalhos futuros e as dificuldades encontradas na pesquisa. 

 

FIGURA - 1: Estrutura do trabalho 

 

Fonte: Autoria própria (2013) 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo são abordados os principais conceitos e aspectos relacionados aos 

Sistemas de Gestão da Produção, que fornecem uma base de conhecimento importante para o 

desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente será explanado sobre a evolução dos sistemas 

produtivos, seguindo pela explicação dos principais Paradigmas Estratégicos da Gestão da 

Manufatura: os sistemas de Manufatura em Massa Atual, Customização em Massa, 

Manufatura Ágil, Manufatura Responsiva e o de Manufatura Enxuta que é o foco desse 

estudo. Neste último item, foram detalhadas as principais práticas que auxiliam no processo 

produtivo. 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

  

 

A produção artesanal pode ser considerada um dos primeiros sistemas produtivos do 

mundo (WOMACK; JONES; ROOS, 2004). O método de manufatura desse sistema 

adaptava-se bem aos períodos coloniais anteriores ao século XX, já que o poder de compra 

era bastante limitado. A produção era muitas vezes direcionada, o volume de produção era 

baixíssimo e com alto custo, devido principalmente, ao tempo de fabricação, mas ainda assim 

os trabalhadores eram altamente qualificados. Em sua maioria, as atividades eram realizadas 

por artesões extremamente habilidosos que utilizavam ferramentas simples, o que tornava a 

produção altamente flexível, podendo atender de forma direta aos anseios dos clientes. 

No início do século XX surgiu a produção em massa, que tem como precursora a 

empresa Ford Company, a qual teve a percepção da alavancagem e diversificação do poder de 

compra dos consumidores, e, assim, achou válida a produção de itens em grande escala. 

Henry Ford criou a sua famosa linha de montagem, o que lhe possibilitava a produção de itens 

padronizados em grandes quantidades na sua linha de produção (GOUNERT, 1999). 

Os principais fundamentos da manufatura em massa para diminuir seus custos de 

produção eram: a) pela performance produtiva padronizada de cada trabalhador, que 

executava uma ou poucas tarefas, em sua ampla maioria sem necessidade de substituição de 

ferramentas; b) aquisição de matérias-primas em larga escala, a partir da compra em grandes 

lotes, o que acabava por acarretar em uma redução final dos custos de produção, nesse caso 

do custo logístico (WOMACK; JONES; ROOS, 2004). Segundo comentário de Yoshino 

(2008, p. 23), as principais características do paradigma da produção desse sistema eram: 
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“padronização do produto; partes intercambiáveis; atenção especial para as máquinas não 

ficarem ociosas; padronização das tarefas, seguida de extrema divisão do trabalho”. 

Nos Estados Unidos, no ano 1920, começou a se destacar também a General Motors 

(GM), empresa criada a partir da união de pequenos fabricantes, comandada por Alfred Sloan 

e Willian C. Durant, que introduziram no mercado a flexibilização da linha produção que 

faltava à Ford. A partir da percepção de que os compradores haviam se tornado mais 

exigentes e não queriam comprar apenas um modelo de carro, eles criaram inicialmente três 

variedades de carros que atendiam diferentes níveis econômicos e, assim, foram criadas 

marcas de veículos como: Buick, Oldsmobile, Oakland e Cadillac, voltadas para níveis sociais 

mais elevados, e a marca Chevrolet para um nível social mais baixo (SLOAN JÚNIOR, 

2001). 

Além de integrar a flexibilidade e adaptar o modelo de linha da montagem de Ford, 

as outras principais mudanças introduzidas ao sistema produtivo em massa pela GM foram as 

de diversificação e a de integração das manufaturas de peças e acessórios (WOMACK; 

JONES; ROOS, 2004). 

No mesmo período de ascendência da GM nos Estados Unidos, no Japão, a Toyota 

Motor Company buscava um novo modo de reinventar seu sistema de gestão produtiva, 

devido à situação do país após a derrota na Segunda Guerra Mundial, principalmente, em 

relação aos seus recursos escassos. Assim, os engenheiros da Toyota deveriam criar uma nova 

maneira de diminuir os custos e desperdícios da produção, pois a produção em escala não era 

viável à empresa, dada a situação atual do país; como opção surge a utilização de um processo 

disciplinado e com boas práticas de produção (DOMINICI; PALUMBO, 2013). Desenvolveu-

se, portanto, o Sistema Toyota de Produção (STP), baseado em um conjunto de filosofias e 

princípios japoneses. 

O STP pode ser entendido como sendo sistema produtivo que tem o objetivo básico 

de racionalizar o fluxo de produção, procurando continuamente reduzir os recursos 

necessários para produzir um determinado produto e buscando reduzir qualquer tipo de perda 

no processo (WOMACK; JONES; ROOS, 2004; CORRÊA; CORRÊA, 2009). Devido à 

publicação do livro “A máquina que mudou o mundo”, de autoria de Womack, Jones e Roos 

em 1990, os termos mais utilizados no ocidente para descrever o STP são: Sistema de 

Produção Enxuta, Mentalidade Enxuta ou Manufatura Enxuta. 

Segundo Ghinato (2000), a ME pode ser definida como sendo uma filosofia de 

gerenciamento que procura otimizar a organização, de forma a atender as necessidades do 
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cliente no menor prazo possível, na mais alta qualidade e ao mais baixo custo, ao mesmo 

tempo em que aumenta a segurança e o moral de seus colaboradores, envolvendo e integrando 

não só manufatura, mas todas as partes da organização. 

A ME se torna marcante por quebrar os antigos paradigmas do sistema de produção 

em massa e provar que é possível atuar de modo eficiente atendendo a demanda dos clientes, 

sem a necessidade de apostar em grandes instalações e/ou produção maciça muitas vezes 

desnecessária, pois produzir somente quando necessário é seu lema primário (CIRINO, 2011). 

O alinhamento de algumas práticas desenvolvidas pelas empresas japonesas e alemãs 

deu origem à chamada Manufatura de Classe Mundial (World Class Manufacturing). Esta 

pode ser definida como a aplicação de boas práticas de gestão no setor produtivo das 

empresas, práticas que variam desde a capacitação da força de trabalho, design dos produtos, 

processos e melhoria de relacionamento com os fornecedores, simplificação do processo 

produtivo, questões relacionadas à capacidade, melhoramento da qualidade e valor dos 

recursos, adequação dos sistemas de planejamento e controle; medição de desempenho, 

benchmarking e melhoria contínua (HENDRY, 1998). Tudo isso de modo a oferecer 

vantagem superior à empresa, possibilitando a esta competir em qualquer mercado.  

A utilização adequada da Manufatura de Classe Mundial leva a vantagens 

competitivas associadas principalmente ao custo, qualidade, confiabilidade e flexibilidade 

(FLYNN; SCHROEDER; FLYNN, 1999). Parte considerável dessa vantagem também é 

conseguida devido a uma melhor capacitação dos trabalhadores, pois futuramente eles 

seguiriam uma gestão baseada em princípios, sem a necessidade de se prender a manuais para 

a realização de suas atividades e o processo de tomada de decisões, por se acreditar que o 

conhecimento da gestão ficaria implícito ao trabalhador (SCHONBERGER, 1986).   

A vantagem de utilizar esse tipo de manufatura seria a possibilidade de adotar as 

práticas de acordo com as necessidades do mercado da organização e, assim, eliminar grandes 

problemas como: estoques intermediários, problemas de qualidade e ainda a elevação da 

flexibilidade do sistema produtivo (NEW, 1992). 

Diante dessa evolução histórica dos sistemas produtivos e os principais paradigmas 

trazidos por cada uma, apresentaram alterações significativas nas perspectivas e atuação das 

empresas. Sob essa ótica, muitos dos sistemas utilizados atualmente são oriundos da 

integração de alguns princípios e práticas desses sistemas. Foi com uma análise sobre essa 

perspectiva que Godinho Filho (2004) criou o termo Paradigmas Estratégicos da Gestão de 
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Manufatura (PEGEM), o qual define os atuais sistemas produtivos mais utilizados pelas 

empresas de manufatura (eles serão explanados nos capítulos subsequentes). 

 

 

2.2 OS PARADIGMAS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO DA MANUFATURA 

 

 

O termo PEGEM foi desenvolvido por Godinho Filho (2004, p. 23) em sua tese de 

doutorado, e segundo o autor, esse “novo termo vêm tratar de maneira conjunta e integrada os 

novos paradigmas dentro da moderna literatura de gestão da produção através da criação de 

uma conceituação e de elementos-chave (direcionadores, objetivos de desempenho, princípios 

e capacitadores) comuns a todos estes paradigmas”. 

Atualmente, são listados cinco tipos de PEGEM’s: Manufatura em Massa Atual, 

Manufatura Enxuta, Manufatura Responsiva, Customização em Massa e Manufatura Ágil. 

Desse modo, a gestão de manufatura nas organizações poderia estar dentre esses cinco perfis 

de direcionamento estratégico.  

O termo proposto por esse autor é bastante válido para definir o sistema de gestão 

produtiva utilizado por uma organização, pois se adéqua aos quatro elementos-chave de 

gerenciamento, são eles:  

- Direcionadores: são as condições de mercado que possibilitam/facilitam/requerem a 

implantação de um determinado PEGEM; 

- Objetivos de desempenho: é como a organização planeja competir no seu mercado 

com base na estratégia empresarial; 

- Princípios: são basicamente os fundamentos que norteiam a PEGEM, as ideias que 

sustentam o método de trabalho em cada paradigma. Define o que deve ser feito para atingir 

os objetivos de desempenho; 

- Capacitadores: são as ferramentas ou práticas, tecnologias e metodologias a serem 

empregadas em cada PEGEM. As ferramentas específicas ou compartilhadas de cada 

paradigma e como elas são utilizadas com base nos princípios para alcançar os objetivos; 

Os objetivos de desempenho são os responsáveis por orientar a organização em 

relação ao mercado que pretende atuar, destacam-se 10 principais objetivos de desempenho da 

manufatura segundo Godinho Filho e Fernandes (2007) e Slack (2002), são:  
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1) Custo – habilidade de produzir a custos cada vez mais baixos do que seus 

concorrentes; 

2) Produtividade – habilidade de manter o ritmo adequado de produção e atender a 

demanda a baixos custos; 

3) Qualidade 1 — habilidade de o sistema produtivo satisfazer a demanda dos 

consumidores em termos de adequação ao uso;  

4) Qualidade 2 — habilidade de o sistema produtivo satisfazer a demanda em termos 

de desempenho ou conformidade a um preço aceitável; 

5) Velocidade – habilidade de fazer com que o intervalo de tempo entre o início do 

processo de manufatura e a entrega do produto ao cliente seja inferior ao da 

concorrência; 

6) Flexibilidade 1 — habilidade de o sistema produtivo responder às mudanças no 

mix de produtos dentro de uma gama limitada de opções, ou seja, o processo é capaz 

de fornecer diversidade (pequena variedade de produtos alternativos bastante 

similares). Ela depende da obtenção de baixos tempos de setup; 

7) Flexibilidade 2 — habilidade de o sistema produtivo responder a grandes 

mudanças no mix de produtos, ou seja, o processo é capaz de fornecer distinção 

(grande variedade de produtos distintos); 

8) Pontualidade – habilidade do sistema produtivo de atender as demandas nos 

prazos de entrega solicitados pelos clientes. 

9) Customabilidade — habilidade de o sistema produtivo fornecer soluções 

satisfatórias às necessidades individuais dos clientes dentro de um mix de produtos 

preestabelecido; 

10) Adaptabilidade — habilidade de o sistema produtivo prosperar em um ambiente 

altamente propício a mudanças, caracterizado por inovações tecnológicas e 

necessidade incessante de lançamento de novos produtos. 

Assim, a organização teria que optar por alguns desses objetivos de desempenho para 

buscar atingir seu mercado consumidor alvo. Estes objetivos estariam dispostos entre os 

diferentes paradigmas estratégicos, como pode ser visto na Figura 2.  
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FIGURA - 2: Modelo de relacionamento entre PEGEM e objetivos de desempenho 

 

Fonte: Godinho Filho e Fernandes (2007, p.351) 

 

Segundo Godinho Filho e Fernandes (2007), para definir qual o PEGEM está sendo 

utilizado por uma indústria, é necessário identificar quais são os objetivos de desempenho da 

manufatura considerados como ganhadores de pedido e os princípios/capacitadores que são 

adotados pela empresa. As etapas estão resumidas na Figura 3. 

 

FIGURA - 3: Método para identificação da PEGEM 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Godinho Filho e Fernandes (2007) 

 

Para a realização da Etapa 1, Godinho Filho e Fernandes (2007) sugerem a utilização 

de um questionário com escala Likert de 9 pontos, com o objetivo de medir a importância dos 
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objetivos de desempenho da manufatura da empresa, o autor ainda complementa que uma 

escala extremamente válida para essa análise seria a proposta por Slack (2002).  Assim, 

utilizando essa escala, os itens 1, 2 e 3 corresponderiam aos objetivos ganhadores de pedido; 

4, 5 e 6 aos qualificadores; e os 7, 8 e 9 aos objetivos menos importantes. Bochega (2006) e 

Godinho Filho e Fernandes (2007) comentam que poucos objetivos estratégicos podem ser 

ganhadores de pedido, pois devido aos trade-offs existentes na manufatura, uma organização 

que tiver muitos objetivos ganhadores de pedido estaria sem foco estratégico.   

Na Etapa 2, os mesmos autores sugerem a utilização de uma escala Likert de 5 

pontos com o intuito de medir o grau de utilização dos princípios/capacitadores relativos a 

cada PEGEM. Para que seja verificada uma real utilização por parte da organização de 

determinado princípio/capacitador. O resultado médio da analise deve ser superior a 3,5 

(GODINHO FILHO; FERNANDES, 2007). 

Assim, de modo geral, obtendo-se uma PEGEM como resultado de cada uma dessas 

etapas, espera-se que elas obtenham um mesmo resultado, para que assim possa representar de 

maneira exata o PEGEM que está sendo utilizado pela organização. Caso isso não ocorra, é 

devido ao fato de a organização apresentar uma inconsistência entre fins e meios (GODINHO 

FILHO; FERNANDES, 2007). Sendo necessário, portanto, um replanejamento da própria 

organização no sentido de atingir seus objetivos e satisfazer seu mercado, pois não está 

atuando de forma eficiente em seu sistema produtivo.  

Nos subcapítulos seguintes será explanado sobre os cinco tipos de PEGEM 

observados na literatura. 

 

2.2.1 Manufatura em Massa Atual 

 

A Manufatura em Massa pode ser definida como um sistema de manufatura que 

permite às organizações utilizarem profissionais extremamente especializados para projetar os 

produtos e o seu processo produtivo, onde esses seriam operados por trabalhadores semi ou 

não qualificados, utilizando máquinas que seriam responsáveis por realizarem tarefas únicas, 

capazes de produzirem produtos padronizados em altíssimos volumes (WOMACK; JONES; 

ROOS, 2004). As empresas que adotavam esse tipo de manufatura eram burocráticas e 

hierárquicas, seus trabalhadores atuavam sob estreita supervisão e execução de tarefas 

altamente rotineiras (SELLADURAI, 2004).  
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Com o advento das tecnologias de produção e do mercado consumidor, esse conceito 

tradicional de Manufatura em Massa ficou um pouco defasado. Muitas organizações 

atualmente buscam adotar em seus sistemas produtivos a Manufatura em Massa Atual. Como 

mencionado por Godinho Filho (2004), esse novo termo traria a inclusão da diferenciação nos 

produtos. No mercado atual, seria basicamente impossível para uma empresa sobreviver 

utilizando-se do modelo antigo de produção da Ford. Assim, adicionar diferenciação aos 

produtos, mesmo que seja baixa (variações de cores, formatos e tamanhos), é imprescindível 

às empresas. Esse conceito de diferenciação foi inicialmente agregado ao sistema de 

manufatura em massa pela General Motors (SLOAN JÚNIOR, 2001). 

Dessa forma, a Manufatura em Massa Atual ainda teria como objetivo principal 

(itens ganhadores de pedido) a produtividade e o baixo custo, só que a esses fatores seriam 

adicionadas em um nível pouco significativo a qualidade (abordagens do usuário e do valor). 

Por fim, apresentaria também a qualidade (abordagem da produção) e a variedade 1 

(diferenciação) como objetivos secundários, os chamados qualificadores (GODINHO FILHO, 

2004).  

Esse tipo de manufatura é indicado e apresenta melhor resultado em um mercado 

homogêneo, onde os clientes buscam principalmente o preço baixo como diferencial. Mesmo 

atuando em um mercado homogêneo, é comum acontecerem mudanças e outros tipos de 

variações, assim as empresas que utilizam a Manufatura em Massa Atual buscam utilizar de 

inventário (estoques de segurança, estoques reguladores, etc.) e de software sofisticado 

(MRP/MRP II). Estes seriam tentativas de gerenciar essas possíveis mudanças no mercado ou 

pelo menos reduzir o seu impacto negativo em seu sistema produtivo (DUGUAY; LANDRY; 

PASIN, 1997). 

Para gestão desse tipo de manufatura, é necessário que a organização busque adotar 

princípios e capacitadores, que facilitem e direcionem a organização no sentido de atingir seus 

objetivos de desempenho satisfatoriamente. Esses itens da Manufatura em Massa Atual 

podem ser observados no Quadro 1. 
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QUADRO - 1: Princípios e capacitadores da Manufatura em Massa Atual 

OBJETIVO DE DESEMPENHO 

 

Primário: Produtividade/Custo 

Secundário: Qualidade 1/Variedade 1 

 

PRINCÍPIOS CAPACITADORES 

Alta especialização do trabalho. Economia de escala. 

Foco em clientes sensíveis aos baixos preços. Uso intensivo de máquinas especializadas. 

Busca da padronização do produto, sem diversidade; 

alguma diferenciação é possível. 

Trabalhar em ambientes de produção em massa. 

Foco na eficiência operacional/alta produtividade. Roteiros estritamente fixos e inflexíveis. 

Simplificar ao máximo o fluxo de materiais. Utilização de planilhas como SCP. 

 Utilização de estratégia de resposta à demanda make 

to stock. 

 Utilização de layout por produto (padrão de fluxo flow 

shop). 

 Uso intensivo de peças intercambiáveis. 

 Uso da linha de montagem cadenciada 

mecanicamente. 

 Utilização de estudos de tempos e métodos e análise 

detalhada do processo. 

Fonte: Adaptado de Godinho Filho (2004) 

 

Alguns dos princípios citados por Godinho Filho (2004), como fundamentos 

necessários para as empresas adotarem a Manufatura em Massa Atual em seu sistema 

produtivo, seriam: 

 A alta especialização do trabalho: os trabalhadores devem ser especializados, 

executando pequenas funções, supervisionados de perto por superiores; quanto às 

máquinas, a Manufatura em Massa é altamente dependente de máquinas 

especializadas que realizam somente uma função;  

 Focar em nichos de mercado sensíveis aos baixos preços: focar sua produção em 

itens direcionados para as classes sociais menos favorecidas; 

 Buscar padronização do produto: a variedade provocaria certa complexidade e 

desordenaria o processo produtivo; 

 Focar na eficiência operacional/alta produtividade: focar a alta eficiência traz 

reduções dos custos unitários, uma vez que ter eficiência significa produzir mais com 

a mesma quantidade de insumos, ou seja, aumentar a produtividade; 
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  Os gerentes “pensam” e os operários apenas “executam”: os gerentes focam seu 

trabalho no planejamento do trabalho enquanto que os operários somente trabalham, 

aumentando ainda mais a especialização do trabalho;  

 Alto grau de integração vertical: devido aos altos custos das instalações, é necessário 

que as linhas de produção/montagem sejam mantidas ocupadas para se garantir 

preços baixos;  

 Longos ciclos de vida dos produtos: alterações frequentes nas linhas de produtos 

tendem a diminuir a produtividade. 

 

Alguns dos princípios anteriormente citados teriam maior efeito na organização, no 

sentido de atingirem seus objetivos de desempenho se utilizado com esses capacitadores: 

  

 Economia de escala: este seria o principal capacitador da manufatura em massa. Sua 

ideia básica é que para se conseguir a redução dos custos de produção, seria necessário 

produzir em altos volumes e em grandes fábricas; 

 Utilização intensiva de peças intercambiáveis: a intercambiabilidade das peças 

simplificaria o processo produtivo, eliminando grande quantidade de trabalho, 

conseguindo-se, então, aumentos de produtividade e consequentes reduções de custos; 

 Uso intenso de máquinas especializadas: permite a especialização do trabalho, a qual 

leva a uma maior eficiência no processo, gerando a uma redução de custos; 

 Uso da linha de montagem cadenciada mecanicamente: garantiria a manutenção do 

fluxo de produção, item fundamental para a obtenção da economia de escala; 

 Utilização do estudo de tempos e métodos e análise detalhada do processo: o estudo 

dos tempos e métodos e a análise detalhada do processo são vitais para o aumento da 

eficiência/produtividade; 

 Roteiros estritamente fixos e inflexíveis: para a manutenção de um fluxo contínuo da 

produção; 

 Trabalhar em ambientes de produção sem diversidade ou diferenciações nos produtos: 

quanto maior o nível de especialização da empresa na produção de um único e 

determinado item, melhor será sua eficiência de produzi-lo (NEW, 1992); 

 Estratégias de resposta à demanda make-to-stock (MTS) => Os sistemas de “fazer para 

estoque” têm como estratégia principal a entrega do produto ao cliente no menor prazo 

possível, mesmo sendo uma alternativa que eleve os custos de estocagem, ainda assim 
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a um aumento da produtividade e da eficiência operacional (SOMAN; VAN DONK; 

GAALMAN, 2004); 

 Utilização de layouts por produto com padrão de fluxo flow shop: este tipo de layout e 

de fluxo são os mais adequados para sistemas de produção, com altíssimos graus de 

repetitividade. 

 

Os sistemas de Manufatura em Massa Atual conseguem obter eficiência, devido 

principalmente a sua produção em larga escala, o que ocasiona a diminuição dos custos de 

produção e uma alta produtividade de itens padronizados, mas esse tipo de sistema produtivo 

só seria realmente eficiente em mercados estáveis (DOMICINI, POLUMBO, 2013), pois a 

instabilidade do mercado poderia proporcionar grandes estoques, incorrendo assim em altos 

custos pra empresa. 

Logicamente, esse tipo de sistema tem suas vantagens: embora seu nível de 

flexibilidade seja baixo, é obvio que o sistema de produção oferece uma vantagem de 

produção superior aos demais, pois uma empresa que se especializa na produção de um 

número reduzido de produtos, irá apresentar eficiência superior a uma que ofereça um grande 

número de itens diferentes (NEW, 1992). 

 

 

2.2.2 Manufatura Enxuta 

 

Com base na filosofia do Sistema Toyota de Produção, em 1989, um grupo de 

pesquisadores do IMVP (International Motor Vehicle Program), que é ligado ao MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), criaram o termo Manufatura Enxuta, definindo-a 

como um sistema de produção mais eficiente, flexível, ágil e inovador do que a produção em 

massa; capaz, ainda, de enfrentar as constantes variações do mercado (GHINATO, 2000; 

WOMACK; JONES; ROOS, 2004). No geral, a filosofia enxuta deve seguir cinco princípios 

básicos definidos por Womack, Jones e Roos (2004), que serão: determinar o valor do 

produto, identificar o fluxo do valor, fazer o valor fluir sem interrupções, deixar que o cliente 

puxe a produção e, por fim, buscar a perfeição. 

Em seus estudos, Liker (2006) demonstrou que algumas empresas tentaram aplicar 

esses princípios alinhados com algumas práticas enxutas e, mesmo assim, não conseguiram 

obter um resultado satisfatório, comparados aos obtidos pela japonesa Toyota. Em seu livro, 
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este autor, relata que a principal causa disso é que esses princípios não podem ser impostos 

pela gerência, em um tipo de atuação top-down, mas existe a necessidade que os trabalhadores 

realmente adotem e atuem conforme os princípios enxutos. 

A Manufatura Enxuta tem como objetivos primários: a Qualidade 2, onde o sistema 

produtivo teria de atuar de modo a satisfazer a demanda (mas há um preço que os clientes 

aceitem pagar); e a Flexibilidade 1, que é a capacidade de fazer alterações em um nível 

moderado no mix de produtos (GODINHO FILHO, 2004). Esses fatores são essenciais, pois 

na ME a qualidade deve ser seu principal foco estratégico. Um resumo dos elementos chave 

da Manufatura Enxuta pode ser observado no Quadro 2. 

 

QUADRO - 2: Princípios e capacitadores da Manufatura Enxuta 

OBJETIVO DE DESEMPENHO 

 

Primário: Qualidade 2/Flexibilidade 1 

 

PRINCÍPIOS CAPACITADORES 

Foco total na qualidade Trabalhar com sistemas com alta repetitividade 

(provavelmente sistemas repetitivos), com altos níveis 

de diferenciações nos produtos 

Fornecer aos clientes ampla diferenciação de 

produtos, como pouca diversidade. 

Melhoria na relação cliente-fornecedor/ redução do 

número de fornecedores 

Produção Puxada/Just in Time Zero Defeito/Seis Sigma 

Identificação da cadeia de valor e eliminação de 

desperdícios 

Mapeamento do Fluxo de Valor 

Kanban 

Recebimento Just in Time 

Busca do zero defeito (perfeição) Trabalho em Fluxo Contínuo 

Redução do tamanho dos lotes 

Trabalhar de acordo com o takt time 

Autonomação/Qualidade Seis sigma Manutenção Produtiva Total (TPM) 

Redução do tempo de setup/Ferramentas de troca 

rápida 

Melhoria Contínua/ Kaizen 

Adaptação de outras áreas da empresa ao pensamento 

enxuto 

Ferramentas e métodos de Controle da Qualidade 

Ferramentas Poka Yoke 

5 S 

Gerenciamento Visual voltado à qualidade Empowerment 

Trabalho em equipes e participação 
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Comprometimento da gerência 

Determinar valor para o cliente Trabalhador multi-habilitado/ Rodízio de funções 

Treinamento e educação de pessoal 

Medidas de performance/ Balanced Scorecard 

Ambiente de trabalho limpo, organizado e seguro Gráficos de controle visuais 

Ferramentas para projeto enxuto e responsivo 

(DFMA, engenharia simultânea, CAD, CAM.) 

Utilização de estratégia de resposta à demanda 

assembly to order 

Desenvolvimento e Capacitação de Recursos 

Humanos 

Utilização de estratégia de resposta à demanda make 

to order 1 

Utilização de layout celular (padrão de fluxo flow 

shop) 

Fonte: Adaptado de Godinho Filho (2004) 

 

Utilizando como base um estudo de Hines, Holweg e Rich (2004), é notório que o 

conceito de Manufatura Enxuta está em constante evolução, o que implica dizer ser 

impossível obter uma definição exata da ME. Mesmo que a ela seja aplicada em realidades 

bastante próximas, a possibilidade de apresentar resultados divergentes é bastante alta, pois 

diversos fatores podem corroborar com isso. Assim, ao se analisar na literatura, é possível ver 

diferentes perspectivas como foco da ME, passando desde a qualidade, ou sistema de 

produção puxada ou a relação com os fornecedores, entre outros, como a principal fonte de 

vantagem competitiva (DAHLGAARD; DAHLGAARD-PARK, 2006; ERIKSSON, 2010).  

Muitas empresas que utilizam os mais diferentes tipos de estratégia de gestão 

produtiva, buscam utilizar algumas práticas tidas como enxuta, no sentido de obterem um 

melhor desempenho em seu sistema. Na próxima seção serão apresentadas as principais 

práticas enxutas adotadas pelas organizações industriais observadas na literatura.  

 

 

2.2.2.1 Práticas e/ou Capacitadores Enxutos 

 

 

As práticas enxutas podem ser entendidas como as ferramentas utilizadas por esse 

sistema para atingir seus objetivos primordiais, permitindo, assim, a eliminação de 

desperdícios, tempo, esforço, materiais e recursos. De uma maneira direta, estas práticas 

seriam as responsáveis por assegurar que a organização obtenha um resultado satisfatório na 

implantação e utilização do sistema de Manufatura Enxuta (CIRINO et al. 2013). 
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Utilizando como referência um estudo de Pettersen (2009), no qual ele buscou 

identificar na literatura as definições sobre o sistema Manufatura Enxuta, e quais seriam as 

características inerentes a esse sistema. Nesse estudo, Pettersen pôde elencar as características 

enxutas mais relevantes citadas pelos principais autores da área. Estas foram: Melhoria 

contínua (kaizen), redução do tempo de setup, just in time, produção puxada (kanban), 

sistemas à prova de erros (poka yoke), balanceamento da produção (heijunka), trabalho 

padronizado, gerenciamento visual, 5S, Andon, produção em pequenos lotes, redução das 

perdas, redução de estoques, envolvimento com fornecedores, takt time, manutenção 

preventiva total, autonomação (jidoka), equipes de trabalho, redução da força de trabalho, 

inspeção 100%, ajustes de layout, implementação de política enxuta (hoshin kanri), círculos 

de melhoria, mapeamento do fluxo de valor, empowerment, redução do lead time, 

trabalhadores multi-habilitados, nivelamento da produção, manufatura celular. 

Analisando essas características, pode-se perceber que muitas delas atualmente 

adotam diferentes nomenclaturas e algumas se integram, tornando-se assim uma prática para 

atingir algum preceito enxuto especifico. Neste sentido, para facilitar o entendimento, optou-

se por fazer uma adequação das características enxutas elencadas por Pettersen (2009), 

compilando-as e adequando-as em 9 práticas enxutas, como pode ser observada no Quadro 3.   

 

QUADRO - 3: Principais práticas enxutas 

PRÁTICA ENXUTA  CARACTERÍSTICAS ENXUTAS ELENCADAS POR 

PETTERSEN (2009) 

Melhoria Contínua Kaizen; Redução das perdas; Círculos de melhoria; 

Empowerment; Implementação de política enxuta (hoshin 

kanri). 

Produção Puxada Just in time; Kanban; Redução de estoques; Takt time. 

Fluxo Contínuo Produção em pequenos lotes; Balanceamento da produção 

(heijunka); Nivelamento da produção; Redução do lead 

time. 

Controle de Qualidade Zero Defeitos Sistema à prova de erros (poka yoke); Andons; Inspeção 

100%; Trabalho padronizado; Gerenciamento visual; 

Jidoka; 

Mapeamento do Fluxo de Valor Mapeamento do fluxo de valor. 

Redução do tempo de setup Redução do tempo de setup; Trabalhadores multi-

habilitados; Redução da força de trabalho; 

Manutenção Preventiva Total Manutenção preventiva total; 5S. 

Integração da Cadeia de Fornecedores Envolvimento dos fornecedores;  

Layout Celular Ajustes de layout; Manufatura celular; Equipes de trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 



38 

 

 Segundo Sánchez e Pérez (2001), dificilmente uma empresa obterá êxito na 

implementação da ME, adotando um elevado número de práticas enxutas simultaneamente. É 

necessário seguir um passo a passo e adequar gradativa e cuidadosamente a organização a 

esse novo modelo de gestão. Cada uma dessas principais práticas da Manufatura Enxuta será 

detalhadamente apresentada nos subcapítulos seguintes. 

 

2.2.2.1.1 Mapa do Fluxo de Valor (MFV) 

 

Dias (2003, p. 23-24) define fluxo de valor como sendo “toda ação (agregando valor 

ou não) necessária para fazer passar um produto por todos os fluxos essenciais de cada 

produto”. Para esse autor, deve-se buscar ter a perspectiva de fluxo de valor, considerando o 

sistema em sua totalidade e não somente os processos individualmente, de modo a melhorar o 

sistema por completo e não as partes isoladamente.  

A partir dessa definição, pode-se perceber que o MFV corresponde a todas as 

operações pelas quais o item a ser produzido necessita percorrer dentro do processo. E esse 

mapeamento do processo deve ser realizado de forma a contribuir para que a organização 

tenha o total conhecimento do desenvolvimento do processo de produção em cada estação de 

trabalho do produto no seu sistema produtivo. Chen, Li e Shady (2010) consideram o MFV 

como a principal ferramenta para identificar os desperdícios no processo. 

Depois de traçado esse mapa do fluxo, ele pode ser utilizado pela organização de 

diferentes maneiras, entre elas, auxilio na identificação de pontos falhos (mapa do estado 

atual), para assim direcionar o foco da organização nesse ponto, com o objetivo de melhorá-lo 

(mapa do estado futuro). Com esse mapa, a organização possui o processo totalmente 

detalhado, ficando notório quando alguma operação não estiver correspondendo às 

expectativas da produção. Assim, Rother e Shook (2003) comentam que o MFV “é um 

método simples usado pelas pessoas que aprendem sobre seu trabalho através de suas próprias 

experiências”.  

 

2.2.2.1.2 Manutenção Produtiva Total  

 

Segundo Contador (1996), a Manutenção Produtiva Total (MPT) pode ser definida 

como sendo uma filosofia que integraria todos os funcionários da organização, principalmente 

os trabalhadores da produção, na execução dos trabalhos de manutenção, ou seja, não somente 
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as equipes de manutenção seriam responsáveis por executar tais atividades, mas todos os 

funcionários colaborariam. Atividades de manutenção que não necessitassem de alto 

conhecimento técnico seriam realizadas pelos próprios operadores em suas estações de 

trabalho. O princípio fundamental que orienta a MPT é a preservação dos equipamentos 

(SHIROSE, 2000). 

O objetivo da MPT é reduzir as seis grandes perdas dos equipamentos, através do 

envolvimento dos funcionários, são elas: perda de arranque; perdas por defeitos e/ou 

retrabalhos; perdas por redução de velocidade; perdas por paradas menores; perdas por setup; 

e perdas por falhas no equipamento (NAKAJIMA, 1989). 

Slack, Chambers e Johnston (2002) citam que as cinco principais metas que a MPT 

deve buscar atingir para obter um excelente patamar de gestão da manutenção dos 

equipamentos produtivos, são: i) Melhorar a eficácia dos equipamentos através da análise da 

ociosidade das maquinas, perdas de velocidade ou por defeitos; ii) Realizar a manutenção 

autônoma; iii) Utilizar a manutenção preventiva e preditiva; iv) Treinar os operadores de 

modo que possam atuar de maneira eficiente na manutenção; v) Ter total conhecimento de 

como gerir os equipamentos desde o início. 

 

2.2.2.1.3 Integração da Cadeira de Fornecedores  

 

De acordo com Sánchez e Pérez (2001), a integração com a cadeia de fornecedores 

possibilita, como vantagem principal, a participação da empresa contratante no projeto 

componente da empresa fornecedora. Assim, com esse tipo de relação próxima, seriam 

possibilitadas diversas vantagens como redução dos custos e proposição de melhorias 

necessárias no projeto do fornecedor (gerando uma redução no tempo de produção dos 

protótipos). Esse tipo de ação faz com que o ganho seja coletivo, pois quanto maior forem às 

vendas da empresa que estiver no final da linha da cadeia de suprimentos, maior serão suas 

compras ao fornecedor e assim sucessivamente, aumentando os níveis de lucratividade de 

toda a cadeia.   

Um dos principais problemas da falta dessa relação próxima com os fornecedores, 

seria que qualquer problema que viesse a ocorrer nas peças fornecidas, acarretariam ainda 

mais problemas ao comprador, pois seria necessário o desperdício de tempo e trabalho, como 

também novos recursos produtivos para suprir essas falhas na matéria-prima e, assim, 

conseguir atender as demandas do mercado.  
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Em um estudo realizado com algumas empresas europeias por Cagliano, Caniato e 

Spina (2006), o resultado obtido foi que a aplicação de práticas da Manufatura Enxuta 

possibilitou um impacto positivo no desempenho operacional das empresas, devido, 

principalmente, à integração do fluxo de informações e materiais entre os membros da cadeira 

de suprimentos.   

 

2.2.2.1.4 Redução do tempo de setup 

 

Setup é a expressão usada para explicar o tempo de preparação da máquina para a 

produção de um novo lote bom de peças. Então, setup é basicamente o tempo que a máquina 

ou o processo fica parado aguardando a preparação dos equipamentos para o início da 

produção de peças boas em um processamento de um diferente lote de produtos. No 

entendimento de Claunch (1996), setup é definido como “um ‘lapso de tempo’ começando 

com a conclusão da tarefa prevista e continuando até que a nova tarefa esteja em curso de 

acordo com a taxa de eficiência”. No sistema de Manufatura Enxuta, há uma busca constante 

pela diminuição dos setups, pois a filosofia do just in time tem como meta o “setup zero”. 

 As empresas devem focar em implantar em seu sistema produtivo uma máxima 

utilização de setups externos, pois o mesmo indica a possibilidade de fazer alterações na linha 

de produção sem a necessidade de parar a máquina (KUMAR; ABUTHAKEER, 2012). A 

redução do setup contribui de maneira significativa na redução do lead time do processo 

produtivo (FEITOSA et al., 2010). 

Os principais benefícios conseguidos com uma redução eficiente dos tempos de setup 

são: a possibilidade de realizar rápidos atendimentos às demandas dos clientes, utilização do 

sistema de trabalho paralelo e um aumento da motivação dos trabalhadores, com uma 

melhoria significativa no que diz respeito a saúde e segurança (KUMAR; ABUTHAKEER, 

2012).  

Utilizando a redução do setup de maneira estratégica, as empresas acabam obtendo 

um aumento da produtividade e isso possibilita que as mesmas possam atender aos clientes de 

maneira mais eficiente, pois tem o know-how (conhecimento) de como realizar a substituição 

de um produto em linha mais rapidamente para a produção de outro item, o que acaba por 

gerar uma melhor utilização de seu potencial produtivo (FEITOSA et al., 2010). 
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2.2.2.1.5 Fluxo Contínuo 

 

Fluxo contínuo de um processo, como o próprio nome pressupõe, é a realização de 

atividades de maneira continuada e ininterrupta, movendo os itens em processo de uma 

operação para outra sem que haja pausas ou esperas. Na Manufatura Enxuta, utiliza-se desse 

fluxo contínuo para reduzir as perdas da produção, já que ele busca reduzir o tamanho dos 

estoques intermediários no processo e também minimizar todo e qualquer operação ou 

movimento que não agregue valor ao produto final. 

Nos modelos tradicionais de produção, as máquinas costumam produzir peças em 

largas escalas e grandes lotes, muitas vezes uma determinada área de operação estava distante 

de outra área de operação subsequente a esse produto, assim eles costumavam produzir em 

grandes lotes até completar o total da quantidade do inventário e então movimentá-la e 

repassá-la para a área seguinte. Isso acabava por prejudicar um pouco o processo, 

principalmente quando este não possuía um sistema adequado de MRP (Material 

Requirements Planning) controlando esse sistema de repasse na produção, o que acabava 

muitas vezes por desestabilizar o processo produtivo. Tal fato ocorria porque a área seguinte 

poderia não suportar essa quantidade de peças que lhe será repassada em caso de ocorrência 

de gargalos, aumentando assim a quantidade dos estoques em processo. Na Figura 4 é 

demonstrada a diferença entre a produção por grandes lotes e a produção em pequenos lotes 

(ou contínua) em linha. 

 

FIGURA - 4: Melhoria após adoção do conceito das peças em linha 

 

Fonte: Yoshino (2008, p. 56) 



42 

 

Na Manufatura Enxuta, as organizações utilizam: “o JIT que entrega em partes e em 

módulos, isto é, uma forma de atendimento da demanda com alta variedade, lotes pequenos e 

pequenos lead time de produção” (YOSHINO, 2008, p. 55). Eliminando a necessidade do 

inventário constantes. Como esse sistema costuma ser controlado pelo uso dos cartões 

kanban, os processos fluem normalmente, sem a necessidade de aguardar complementar 

grandes lotes de produção, pois os materiais são repassados para o setor subsequente quando o 

mesmo faz uma solicitação ao setor precedente. Dessa forma, evita-se o acumulo dos estoques 

intermediários, pois há uma diminuição dos lotes, bem como diminui o lead time da 

produção, já que os itens estão sendo produzidos em lotes pequenos mantendo um fluxo 

contínuo, sem grandes esperas. 

Liker e Meier (2007, p. 60) concluem fazendo a seguinte afirmação sobre os estoques 

no processo, e como estes devem ser adaptados aos fluxos: 

 

[...] Muitas pessoas interpretam mal esse conceito, entendendo que não deve haver 

estoque nenhum no processo. De um modo ideal, seria esse o caso, mas, na 

realidade, alguns processos não são capazes de operar sem algum estoque. [...] a 

filosofia é utilizar estoque estrategicamente para os melhores resultados em termos 

de desempenho. Esse uso estratégico do estoque inclui regras e controles 

específicos, bem como localização dentro dos fluxos. 

 

Assim, o fluxo contínuo se faz necessário ao sistema enxuto, pois proporciona que o 

mesmo consiga atender às demandas do processo e dos clientes, evitando custos 

desnecessários com estoques intermediários. Interligado com a qualidade no processo 

produtivo, ele possibilita que a empresa enxergue as possíveis falhas em seu processo e não 

repassem ou sequer produzam itens defeituosos. 

 

2.2.2.1.6 Sistema Puxado 

 

Nas empresas que adotam a Manufatura Enxuta, a programação da linha de produção 

segue de uma maneira diferente da utilizada no sistema tradicional de produção, que é a 

chamada produção empurrada. Na ME, a programação de material é feita através de um 

sistema puxado, onde o ponto inicial da manufatura é a solicitação do cliente e o ponto final 

seria o início do processo de produção de um determinado item, seguindo o processo inverso 

ao sistema tradicional.  

Desse modo, a produção se iniciaria a partir de uma linha de pedidos que são 

disparados de trás para frente, onde determinado setor recebe a ordem de pedido, e inicia a 
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produção, e encaminha essa ordem para um setor predecessor que também executa as 

atividades necessárias. O material somente é processado em uma operação se for requerido 

pela operação subsequente do processo, que, quando necessário, envia um sinal que funciona 

como uma ordem de produção para a operação fornecedora objetivando o disparo da produção 

e o abastecimento (CORRÊA; CORRÊA, 2009). Este processo pode sem bem visualizado na 

Figura 5, onde há um comparativo entre os sistemas empurrados e puxados. 

 

FIGURA - 5: Diferença entre sistemas puxados e empurrados 

 

Fonte: Corrêa e Corrêa (2009, p. 601) 

 

Nos processos empurrados tradicionais, não há nenhum acordo definido entre o 

fornecedor e o cliente em relação à quantidade de trabalho a ser fornecida e quando. O 

fornecedor trabalha em seu próprio ritmo e finaliza o trabalho de acordo com sua própria 

programação (LIKER; MEIER, 2007). Desse modo o material é repassado ao cliente sem que 

haja uma solicitação do mesmo, o que acaba por acarretar o aumento dos estoques 

intermediários, caso esse cliente não possuísse capacidade para processar as quantidades de 

itens que lhe estão sendo repassados. No sistema puxado, a visão se volta diretamente para a 

etapa de produção seguinte, que determina a quantidade de itens que são necessários produzir, 
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diminuindo assim a necessidade de gerar grandes estoques de produto em processo e os 

prazos de entrega (SÁNCHEZ; PÉREZ, 2001).  

Ghaither e Frazier (2008, p. 261), comentam sobre alguns benefícios trazidos com a 

utilização do sistema puxado: 

 

Os benefícios dos programas JIT são de tal maneira convincentes que não se admira 

que o JIT seja tão popular atualmente. Estoques reduzidos, rápida entrega de 

produtos, melhorada qualidade de produto e custos de produção mais baixos são 

argumentos fortes para se transformar alguns sistemas empurrar em sistemas puxar. 

 

Para fazer um controle eficiente dessas ordens de produção e que pudesse responder 

à altura do sistema puxado, a Toyota desenvolveu o sistema kanban que, segundo Corrêa e 

Corrêa (2009, p. 610) são cartões que agem “como disparador da produção de centros 

produtivos, coordenando a produção de todos os itens de acordo com a demanda de produtos 

finais”. O kanban é uma excelente ferramenta para impossibilitar a superprodução, mas que, 

se utilizado incorretamente, pode causar uma série de problemas. No Quadro 4 são 

apresentadas funções e regras de utilização que devem ser totalmente obedecidas para o 

máximo aproveitamento desse sistema. 

 

QUADRO - 4: Funções e regras de utilização de kanbans 

Funções do cartão kanban Regras para utilização 

I. Fornecer informações sobre ou transportar 

 

 

II. Fornecer informações sobre a produção 

 

III. Impedir a superprodução e o transporte 

excessivo 

IV. Servir como uma ordem de fabricação 

afixada às mercadorias 

V. Impedir produtos defeituosos pela 

identificação do processo que os produz 

 

VI. Revelar problemas existentes e manter o 

controle de estoques 

 O processo subsequente apanha o número de 

itens indicados pelo kanban no processo 

precedente 

 O processo inicial produz itens na qualidade 

e sequencia indicados pelo kanban 

 Nenhum item é produzido ou transportado 

sem um kanban 

 Afixar um kanban a cada mercadoria 

 

 Produtos defeituosos não são enviados para o 

processo seguinte. O resultado é ter 

mercadorias 100% livre de defeitos 

 Reduzir o número de kanbans aumenta sua 

sensibilidade ao problema 

Fonte: Ohno (1997, p. 48) 

 

Existem dois tipos de cartões: os de produção e os de transporte. O kanban de 

produção é responsável por disparar a ordem de produção do lote de peças de determinado 

tipo e em determinado centro de produção na fábrica; já o kanban de transporte é responsável 
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por autorizar a movimentação do material pela fábrica e entre os centros de produção. Corrêa 

e Corrêa (2009) afirmam que esses cartões costumam conter informações, como número e 

descrição da peça, tamanho do lote a ser produzido ou transportado e o centro de produção de 

origem e armazém. No caso do kanban de transporte, ele não tem a descrição do armazém, o 

qual é substituído pelo centro de produção de destino.  

Uma variação que também pode ser percebida nos cartões kanban é que algumas 

organizações adotam variações nas cores para determinar prioridade de necessidade das 

peças. Comumente é utilizado o cartão na cor verde para realizar o pedido ao centro de 

produção, mas caso haja alguma urgência no pedido utiliza-se o cartão amarelo que tem uma 

prioridade mais elevada. Caso a falta daquele material possa prejudicar diretamente a o 

processo produtivo ou de entrega, utiliza-se o vermelho para receber o material o mais breve 

possível. 

Os cartões kanban, são uma importante ferramenta para garantir a eficiência do 

sistema puxado, pois são responsáveis pelo início da execução das atividades em cada etapa 

do processo. 

 

 

2.2.2.1.7 Controle de Qualidade Zero Defeitos 

 

A qualidade sempre foi uma das grandes preocupações da Toyota, principalmente na 

época em que desenvolviam o seu sistema produtivo, pois o país estava destruído pela guerra, 

com uma quantidade de matéria-prima limitada, do modo que, o desperdício teria que ser o 

mínimo possível. Assim, surge um dos principais preceitos da ME, que é a qualidade desde a 

fonte. Além disso, também foi inserido o controle de qualidade durante todo o processo 

produtivo, sendo este controle realizado pelos próprios trabalhadores. Eles são habituados a 

tomarem decisões e resolver os problemas das atividades que estão executando no processo, 

tendo a responsabilidade de decidirem se o item que eles estão produzindo deve prosseguir ou 

não na cadeia de valor; caso encontrem algum defeito, devem evitar passar essa peça adiante. 

Eles têm a total liberdade de parar a linha caso seja encontrado um produto com alguma falha 

grave de qualidade. 

Essa nova perspectiva da qualidade trouxe benefícios como: “[...] o baixo nível de 

inventários e a redução de defeitos, retrabalhos, lead times, custos, o que melhora a 

competitividade do negócio, aumenta o market share e os lucros, propicia uma alta 

flexibilidade e aumenta a satisfação dos funcionários” (YOSHINO, 2008 p. 61). 
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As premissas da Qualidade Total devem ser adotadas em todas as etapas do processo 

produtivo e, de preferência, deve ser utilizada em conjunto com as demais práticas enxutas, 

pois quase todo o pensamento enxuto é pautado na eliminação das perdas e defeitos. 

Os sistemas à prova de erros também são utilizados pelas organizações enxutas. Eles 

seriam os responsáveis por fazer com que a linha de produção não produzisse peças com 

defeito, pois fazem com que as máquinas ou as linhas de processamento parem de produzir 

quando detectado alguma falha no processo produtivo.  

Como a ME trabalha basicamente com um limite de produção moderado, ou seja, 

tem a capacidade de satisfazer a demanda sem excessos de estoques, então produzir peças 

defeituosas poderia afetar diretamente o pedido de entrega dos clientes, como também gera 

um custo desnecessário para a empresa e desperdício de matéria-prima. Foi a partir desse tipo 

de observação que um engenheiro da Toyota, Shigeo Shingo, em 1961, desenvolveu o método 

e o conceito do “zero defeitos” e também do poka yoke.  

Poka yoke pode ser entendido como um tipo de dispositivo de detecção física de 

anomalias que basicamente impossibilita que um operador cometa um erro, evitando assim 

que os erros sejam passados adiante e eliminando a possibilidade de produção de itens 

defeituosos (LIKER; MEIER, 2007). Esses autores, baseiam-se numa filosofia de que as 

pessoas não cometem erros ou fazem trabalho de modo incorreto intencionalmente, mas, por 

diversas razões, os erros podem ocorrer e, de fato, ocorrem. De um modo geral, esses sistemas 

garantem que os erros e/ou os defeitos não prossigam na linha de produção; os defeitos ou 

erros, quando prosseguem na linha de produção podem afetar tanto os clientes internos e 

prejudicar a produção, como podem chegar até os clientes externos, o que pode acarretar em 

um desgaste da imagem da empresa no mercado.  

O foco da qualidade zero defeitos é fazer com que os trabalhadores busquem 

encontrar as fontes causadoras dos problemas e assim resolvê-los antes de retomar o processo 

de fabricação, pregando assim o conceito de qualidade desde a primeira tentativa. O sistema 

produtivo segue a regra de nunca deve entregar conscientemente material com defeitos entre 

seus setores. Isto, acaba por aumentar a motivação para a identificação e resolução dos 

problemas e, como resultado, as perdas e os custos da produção são reduzidas. 
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2.2.2.1.8 Layout Celular 

 

O layout que também é conhecido por arranjo físico e é descrito, segundo Correa e 

Corrêa (2009, p. 407), como sendo “a maneira segundo a qual se encontram dispostos 

fisicamente os recursos que ocupam espaço dentro da instalação de uma operação”. O layout 

celular é o mais comum entre as empresas que utilizam a Manufatura Enxuta, pois ele traz 

uma maior proximidade entre as estações de trabalho e equipamentos, sendo organizados em 

uma sequência alinhada, que acaba por favorecer um fluxo de materiais e dos componentes 

através do processo produtivo, facilitando o transporte entre os postos de trabalho e 

auxiliando na redução das filas no processo (YOSHINO, 2008). 

O layout celular, também chamado de layout em “U”, funciona da seguinte forma: 

nele os trabalhadores ficam em estações de trabalho e podem se deslocar entre essas estações, 

facilitando a atuação dos trabalhadores multifuncionais, proporcionando assim, quando 

necessário, o balanceamento da produção. Além disso, esse tipo de layout pode auxiliar no 

combate ao estresse e tédio do trabalho, aumentar a taxa de utilização dos equipamentos, 

possibilitando uma redução no desperdício de recursos humanos e de equipamentos, e, ao 

final, elevar a eficiência do sistema produtivo (ZHENYUAN, 2011). 

Essa vantagem é bastante relevante e facilita o trabalho dos operadores 

multifuncionais. Os operadores teriam a possibilidade de executarem uma variedade de 

tarefas e operações, sem ter que necessariamente sair do seu posto de trabalho. Cada operador 

toma algumas decisões através de uma diretriz especifica e discute providências com outros 

operadores da célula. O trabalho com operadores multifuncionais reduz o fluxo de trabalhos. 

Dessa forma, acaba por reduzir também a quantidade de níveis hierárquicos, uma vez que a 

responsabilidade está senda levada para dentro do processo produtivo. 

Uma segunda vantagem tida como bastante importante segundo Slack, Chambers e 

Johnston (2002), é que desse modo, todo o conjunto de células de trabalho fazem com que 

determinados componentes estejam visíveis uns aos outros, tornando o fluxo transparente para 

todas as partes da linha. 

 

2.2.2.1.9 Melhoria Contínua – KAIZEN 

 

A ideia da melhoria contínua tem suas origens no Japão e foi assimilada pelo Sistema 

Toyota de Produção, por isso, é comumente chamada de kaizen. Ela é tida como o segundo 
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ponto mais importante da ME, ficando atrás apenas da eliminação das perdas. Sua finalidade é 

fazer com que a organização busque sempre os melhores modos de agilizar e otimizar seus 

processos produtivos, pois ele transfere a responsabilidade pela qualidade aos trabalhadores. 

Para essa prática lograr resultados cada vez mais satisfatórios, ela deve ser integrada às 

demais práticas da ME, pois assim possibilitaria o alinhamento de ideias, facilitando a 

obtenção de um melhor desempenho. 

Para se obter sucesso na aplicação desse tipo de prática enxuta, se faz necessária a 

participação de todos os colaboradores da organização, tanto da produção, quanto da alta 

administração. Esse envolvimento é necessário para que haja a criação dos círculos de 

qualidade, peça fundamental no processo de melhoria enxuta (SÁNCHEZ; PÉREZ, 2001). 

Uma das ferramentas na qual a melhoria contínua se baseia é o ciclo PDCA (Plan – 

Do – Check – Action), tratando de uma das relações mais importantes para o ME no sistema 

produtivo, que é o trabalho padronizado e a melhoria contínua. A ideia desse ciclo é a 

seguinte (Figura 6): (1) Planejam-se as atividades que serão executadas em cada centro de 

trabalho; (2) as atividades planejadas e padronizadas são executadas; (3) durante a execução, 

os trabalhadores observam possíveis melhorias que poderiam ser acrescentadas a essa 

atividade; (4) agem com o intuito de adicionarem essas melhorias observadas nas atividades 

desenvolvidas no decorrer do processo. Posteriormente a isso, recomeça-se o ciclo, em uma 

ação contínua de melhoria. 

 

FIGURA - 6: Melhoria PDCA 

 

Fonte: Ghinato (2000) 
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Netto e Marins (2008, p. 2), comentam que a melhoria contínua influi de uma 

maneira direta nas organizações que utilizam essa prática, pois: 

...como visão macro [...] esta abordagem leva-se em conta como melhorar a 

qualidade, como controlar o custo e como garantir a entrega dos produtos. A 

filosofia kaizen está focada na estratégica em função do tempo das operações. Sendo 

assim, uma redução no tempo resulta em prazo de entrega reduzido, melhoria na 

reação da manufatura, melhoria no desempenho da entrega e mínima obsolescência 

do estoque. 

 

A filosofia JIT possui uma característica própria, muito marcante, que é a não 

aceitação da situação vigente, diferentemente das empresas tradicionais que definem metas 

estáticas variáveis de período em período. As empresas enxutas buscam sempre estar obtendo 

melhores resultados da sua linha de produção e, para isso, seguem metas totalmente 

ambiciosas, como: zero defeito; tempo de setup zero; estoques zero; movimentação zero; 

quebras zero; lead time zero; lote unitário. Analisando pelo ponto vista técnico, percebe-se 

que são metas totalmente impossíveis de serem alcançadas, mas a questão final do kaizen é 

basicamente a “busca constante da melhoria”; assim, a empresa e os seus funcionários nunca 

estarão em um momento ótimo e sempre estarão buscando a melhoria de suas atividades e dos 

processos. 

 

2.2.2.2 Definição Das Variáveis Enxutas 

 

Utilizando como base os trabalhos de autores como Shad e Ward (2007), Matsui 

(2007), Saurin e Ferreira (2008) e Chauhan e Singh (2012), foram adaptados e elaborados os 

constructos e as variáveis para definir a utilização de práticas enxutas nas empresas, como 

podem ser observados no Quadro 5. 

 

QUADRO - 5: Constructos referente as práticas enxutas 

Constructo Variáveis 

Produção Puxada 

Ppull01: Todas as ordens de produção correspondem a pedidos firmes de clientes 

(SAURIN; FERREIRA, 2008). 

PPull02: A entrega de produtos acabados aos clientes finais é realizada dentro do 

prazo prometido (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

PPull03: A produção em cada estação de trabalho é "puxada" pela demanda atual 

da próxima estação (SHAD; WARD, 2007). 

PPull04: Utilizamos na empresa kanban, quadros, ou recipientes de sinais para 

controlar a produção (SHAD; WARD, 2007). 

PPull05: Costumamos satisfazer nossa programação diária conforme o planejado 

(MATSUI, 2007). 
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Integração da cadeia 

de fornecedores 

Supfeed01: Estamos frequentemente em contato próximo com os nossos 

fornecedores (SHAD; WARD, 2007). 

Supfeed02: Raramente visitamos as fábricas dos nossos fornecedores (SHAD; 

WARD, 2007). 

Supfeed03: Damos feedback aos nossos fornecedores com relação a qualidade de 

seus produtos e ao desempenho de entrega (SHAD; WARD, 2007). 

Supfeed04: Esforçamo-nos para estabelecer relacionamentos de longo prazo com 

nossos fornecedores (SHAD; WARD, 2007). 

SupJIT01: Os fornecedores estão diretamente envolvidos no processo de 

desenvolvimento de produto (SHAD; WARD, 2007). 

SupJIT02: Nossos principais fornecedores entregam em nossas plantas na base 

JIT (no momento certo, sem atrasos) (SHAD; WARD, 2007). 

SupDev01: Nossos principais fornecedores estão localizados na proximidade de 

nossas plantas (SHAD; WARD, 2007). 

SupDev02: Temos comunicação em nível corporativo para questões importantes 

com os principais fornecedores (SHAD; WARD, 2007). 

SupDev03: Tomamos medidas ativas para reduzir o número de fornecedores em 

cada categoria (SHAD; WARD, 2007). 

Fluxo Contínuo 

Flux01: Os produtos são classificados em grupos com necessidades de 

processamento similares (SHAD; WARD, 2007). 

Flux02: Os produtos são classificados em grupos com necessidades de roteamento 

similares (SHAD; WARD, 2007). 

Flux03: Equipamentos são agrupados para produzir em fluxo contínuo as famílias 

de produtos (SHAD; WARD, 2007). 

Flux04: Famílias de produtos determinam o layout da fábrica (SHAD; WARD, 

2007). 

Flux05: O ritmo de produção está diretamente ligado com a taxa de demanda dos 

clientes (SHAD; WARD, 2007). 

Controle de 

Qualidade Zero 

Defeitos 

Cqzd01: Há identificação e combate às causas raízes de defeitos (causas raízes são 

os problemas que deram início ao encadeamento de acontecimentos que gerou o 

defeito) (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Cqzd02: Há baixo índice de retrabalho (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Cqzd03: Os funcionários utilizam equipamentos de liberação rápida (chaves 

estrelas e as alavancas de travamento) (CHAUHAN; SINGH, 2012). 

Cqzd04: Existem auditorias de qualidade (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Cqzd05: Os gráficos de controle estão sendo traçados para o controle do processo 

e os produtos de qualidade (CHAUHAN; SINGH, 2012). 

Cqzd06: Inspeção de qualidade em 100% dos itens (SAURIN; FERREIRA, 2008) 

Cqzd07: As máquinas são dotadas de dispositivos que detectam anormalidades, 

tais como peças defeituosas ou quebras (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Cqzd08: As máquinas param automaticamente quando alguma anormalidade é 

detectada (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Cqzd09: Os funcionários têm autonomia de paralisar a linha, parcial ou 

totalmente, bem como solicitar ajuda quando alguma anormalidade é detectada 

(SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Cqzd10: Implementação de TQM: para atingir zero defeitos (CHAUHAN; 

SINGH, 2012). 
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Manutenção 

Produtiva Total 

MPT01: Há preferência pela manutenção preventiva, ao invés de manutenção 

corretiva (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

MPT02: Existe manutenção autônoma, ou seja, os operadores são capacitados a 

executar a manutenção preventiva básica de suas máquinas (inspeção diária, 

lubrificações e limpezas) (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

MPT03: Os funcionários são treinados para detectarem anormalidades nas 

máquinas e equipamentos que usam em seu trabalho (SAURIN; FERREIRA, 

2008). 

MPT04: A manutenção dos equipamentos é feita regularmente (SHAD; WARD, 

2007). 

MPT05: Mantemos excelentes registros de todas as atividades relacionadas com a 

manutenção de equipamentos (SHAD; WARD, 2007). 

Redução do tempo de 

setup 

Setup01: Temos tempos de setup baixos em nossas plantas (SHAD; WARD, 

2007). 

Setup02: Estamos trabalhando para reduzir os tempos de setup em nossas plantas 

(SHAD; WARD, 2007). 

Setup03: Tempos longos de ciclo de produção impedem respostas rápidas às 

solicitações dos clientes (SHAD; WARD, 2007). 

Setup04: Longos períodos para fornecimento impedem respostas rápidas às 

solicitações dos clientes (SHAD; WARD, 2007). 

Setup05: São estudadas, frequentemente, medidas para eliminação de ajustes 

desnecessários (por exemplo, evitar o uso de parafusos e porcas de tamanhos 

diferentes, redução do número de roscas, redução do número de orifícios) 

(SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Setup06: Existe espaço suficiente ao redor das máquinas para facilitar a 

movimentação dos operadores durante os setups (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Setup07: Convertemos a maior parte do tempo de setup em setup externo (setup 

começa a ocorrer enquanto a máquina ainda estiver funcionando) (MATSUI, 

2007). 

Layout 

Layt01: Organizamos nosso chão de fábrica para que os processos e máquinas 

estejam próximas umas das outras (MATSUI, 2007). 

Layt02: Organizamos nosso chão de fábrica, por meio de células de manufatura 

(MATSUI, 2007). 

Layt03: Temos poucos grandes equipamentos (empilhadeiras, carrinhos, 

rebocadores, etc.) para mover materiais (MATSUI, 2007). 

Layt04: Nossas máquinas são agrupadas de acordo com a família de produtos a 

que se dedicam (MATSUI, 2007). 

Layt05: O layout do chão de fábrica contribui para estoques baixos e rápidos em 

todo o processo (MATSUI, 2007). 

Layt06: Nossos processos estão localizados próximos uns dos outros para que 

manuseio de materiais e a escassez de peças sejam minimizados (MATSUI, 

2007). 

Layt07: Nós tendemos a usar equipamentos menores, que são móveis e flexíveis 

(MATSUI, 2007). 

Layt08: Existe aplicação de programas 5S ou similar (SAURIN; FERREIRA, 

2008). 
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Melhoria Contínua 

Mcont01: Nos últimos anos os percentuais de perdas na produção apresentaram 

redução (CHAUHAN; SINGH, 2012). 

Mcont02: A produtividade do trabalho mostra tendência crescente no decorrer dos 

anos (CHAUHAN; SINGH, 2012). 

Mcont03: Produtividade das máquinas mostra tendência crescente no decorrer dos 

anos (CHAUHAN; SINGH, 2012). 

Mcont04: A empresa tem demonstrado esforços sinceros para a implementação e 

adoção plena de Gestão da Qualidade Total (TQM – Total Quality Management) e 

Kaizen (CHAUHAN; SINGH, 2012). 

Mcont05: As melhorias realizadas na produção são sempre padronizadas 

(SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Mcont06: Todos os membros da organização são treinados para terem 

conhecimento da filosofia, princípios e práticas básicas voltadas a redução de 

perdas (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Mcont07: Os operadores recebem algum tipo de recompensa, financeira ou não, 

pela participação em atividades de melhoria contínua (SAURIN; FERREIRA, 

2008). 

Mcont08: A alta gerência está envolvida diretamente com os programas de 

melhoria (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Mapeamento do 

Fluxo de Valor 

MFV01: Existem mapas do estado atual e do estado futuro para todas as famílias 

de produtos (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

MFV02: Existem planos de ação para implantar os mapas do estado futuro, com 

designação de responsabilidades e prazos (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

MFV03: Os mapas do estado atual e do estado futuro são elaborados e analisados 

por uma equipe com representantes de todas as áreas da empresa envolvidas no 

fluxo de valor (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

MFV04: O mapeamento do fluxo de valor não se restringe ao nível porta-a-porta, 

também incluindo a cadeia de suprimentos (SAURIN; FERREIRA, 2008). 

Fonte: Adaptado de Shad e Ward (2007), Matsui (2007), Saurin e Ferreira (2008) e Chauhan e Singh (2012). 

 

A escolha desses constructos e suas variáveis foi definida não somente a partir da 

análise desses trabalhos citados no Quadro 5, mas também com a conjunção de outros 

trabalhos observados na literatura, que citavam essas práticas como algumas das mais 

representativas da manufatura enxuta, a exemplo de: Sánchez e Pérez (2001), Shah e Ward 

(2003), Pettersen (2009), Singh e Sharma (2009), Zhenyuan et al. (2011), e Kumar e 

Abuthakeer (2012) que também mencionam a importância dessas práticas para uma 

implementação satisfatória e o bom desempenho da manufatura enxuta em uma organização. 
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2.2.3 Manufatura Responsiva 

 

A Manufatura Responsiva (Quick Response Manufacturing - QRM), segundo Suri 

(2002), foi uma junção da Manufatura Enxuta com os princípios da Competição Baseada no 

Tempo (Time Based Competition - TBC). Foi criada devido à necessidade das organizações 

atuarem com uma grande variedade de modelos de produtos e, ainda assim, conseguirem 

atender de maneira rápida a demanda do mercado. Esse tipo de manufatura é muito comum 

em empresas em que o tempo de resposta às demandas do mercado é o principal diferencial 

competitivo. Nota-se ser bastante utilizada por empresas que atuam no ramo da moda e 

vestuário.  

Muitos dos objetivos e princípios da Manufatura Enxuta são análogos com os da 

MR, o diferencial é que este tipo de manufatura tem como objetivo principal a Flexibilidade 

2, que seria a capacidade do sistema produtivo atender com velocidade e pontualidade a 

produção de uma grande variedade de produtos distintos e diversificados. Um dos grandes 

dilemas da MR, seria atuar com responsividade, que compreenderia as dimensões de 

velocidade, pontualidade e flexibilidade (GODINHO FILHO, 2004), assim o critério de 

tempo seria basicamente um objetivo crucial na estratégia da organização.  

O Quadro 6 apresenta também alguns princípios e capacitadores da Manufatura 

Responsiva. 

 

QUADRO - 6: Princípios e capacitadores da Manufatura Responsiva 

OBJETIVO DE DESEMPENHO 

Primários: Flexibilidade 2/Velocidade/Pontualidade 

Secundários: Flexibilidade 1/Qualidade 1/ Qualidade 2 

PRINCÍPIOS CAPACITADORES 

Escolher o consumo do tempo como parâmetro 

crucial em termos de administração e estratégia, 

utilizando a responsividade como diferencial 

competitivo. 

Utilizar medidas de desempenho baseadas no tempo 

Fornecer aos clientes ampla diversidade de produtos. Existência de uma rede de fornecedores confiável 

com relação aos prazos 

Direcionar a empresa para os clientes mais atraentes 

e sensíveis ao tempo. 

Tecnologias e sistemas de informação voltados para 

integração interna e melhoria da eficiência no quesito 

tempo 

Estabelecer o ritmo da inovação no seu setor 

industrial. 

Capacitadores voltados à redução do tempo de 

desenvolvimento de novos produtos 

Sistema integrado de trabalho em toda a cadeia e 

estruturado para a eliminação de tempos 

Sistemas de produção semi repetitivos; em alguns 

casos também sistemas repetitivos ou não repetitivos 
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desnecessários. são possíveis. 

Sincronização da programação da produção e das 

capacidades na cadeia de suprimentos. 

Sistemas de programação da produção com 

capacidade finita voltados ao objetivo tempo 

Utilizar SCPs responsivos. Sistema de classificação e metodologia para a escolha 

de sistemas de programação da produção com 

capacidade finita 

Escolher sistemas de programação da produção com 

capacidade finita para complementar o SCP. 

POLCA - Paired-cell Overlapping Loops of Cards 

with Authorization (SURI, 2002) 

Área de projetos voltada para reduzir a complexidade 

dos produtos e facilitar a manufatura. 

SCPs responsivos: CONWIP H, PBC, OPT e sistema 

de alocação de carga por encomenda 

Subdividir o processo em unidades produtivas de 

acordo com o layout. 

Tecnologias que agilizam o processo produtivo, 

como por exemplo robôs 

Classificar as unidades produtivas. Tecnologia e sistemas de informação voltada para a 

integração interna (ERP, intranet, etc.) e externa 

(EDI, etc.) 

Considerar sempre os efeitos da velocidade na 

qualidade dos produtos. 

Organização do trabalho ao redor da "sequência 

principal" 

 Utilização de layout celular (padrão de fluxo job 

shop). 

 Utilização de layout funcional (padrão de fluxo job 

shop). 

 Sistema de resposta à demanda make to order 2. 

 Production Flow Analyses. 

 Sistema de classificação de sistemas de produção 

(MACCARTHY; FERNANDES, 2000). 

 Elaborar e utilizar gráficos que mostram os efeitos da 

velocidade sobre a taxa de refugo. 

Fonte: Adaptado de Godinho Filho (2004) 

 

As organizações que atuam com a MR buscam atingir clientes que estão dispostos a 

pagar mais caro pela velocidade e pela inovação dos produtos. As empresas devem ficar 

atentas a esses fatores, pois o número de clientes que possuem esse perfil varia bastante e em 

alguns setores é quase inexistente. Desse modo, as organizações não devem adotar grandes 

esforços para transformar seu sistema produtivo em uma MR sem antes fazer uma boa análise 

e diagnóstico do seu mercado atual, ou do mercado que almeja alcançar.  

O controle da produção é outro diferencial entre a ME e MR. A primeira utiliza o 

kanban para controlar as ordens produtivas. Já nas empresas responsivas, é mais comum 

utilizar o POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization), que é um 

sistema de controle definido por Suri (2002), como sendo um sistema híbrido de puxar e 

empurrar a produção, que, tecnicamente, supera as limitações dos sistemas tradicionais de 

“puxar” em ambientes de alta variabilidade e/ou customização de produtos, sendo útil tanto 
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para atuar em regime de make-to-order (fabricação sob encomenda) e engineer-to-order 

(projeto sob encomenda). 

Empresas que atuam com sistemas extremamente repetitivos dificilmente 

conseguiriam implantar a MR, pois o alto índice de repetitividade impossibilita a 

responsividade da manufatura (GODINHO FILHO, 2004). As empresas devem atuar com 

sistemas semi-repetitivos que possibilitem uma melhor diversificação da produção. 

 

2.2.4 Customização Em Massa 

 

Segundo Machado e Moraes (2008, p.171), a estratégia de Customização em Massa 

pode ser definida como um “conjunto de planos que servirá de referência para a tomada de 

decisões, no sentido de satisfazer às necessidades individuais dos clientes, por meio da rápida 

disponibilização de bens e serviços de forma eficiente e em grande escala”. A Customização 

em Massa é basicamente uma junção da Manufatura em Massa Atual com as Manufaturas 

Enxuta e Responsiva, pois tem como objetivo primário o atendimento das demandas 

individuais dos consumidores, utilizando a produção em larga escala de modo a baratear os 

custos de fabricação. 

Selladurai (2004) afirma que um sistema eficiente e bem integrado de produção 

contribui diretamente para o sucesso da aplicação da CM, possibilitando assim a redução dos 

custos, a alta qualidade e a personalização dos produtos em larga escala. A organização deve 

estar bem amparada tecnologicamente e ter feito um planejamento efetivo dos mercados que 

planeja atuar. Na Figura 7 são expostos os principais métodos operacionais que facilitam a 

aplicação prática da CM nas empresas. 

 

FIGURA - 7: Métodos para alcançar a Customização em Massa 

 
Fonte: Adaptado de Selladurai (2004, p. 296). 
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O principal objetivo estratégico desse tipo de manufatura é a customabilidade, que 

seria a capacidade do sistema produtivo conseguir atender as demandas diferenciadas para 

clientes diferenciados dentro de um catálogo de produtos preestabelecidos. E seus objetivos 

qualificadores seriam velocidade, pontualidade, produtividade e qualidade; fatores esses que 

permitiriam à organização atuar de maneira eficiente e atender de maneira adequada as 

demandas dos clientes em regime de escala (GODINHO FILHO, 2004). No Quadro 7 são 

apresentados além dos objetivos de desempenho, os princípios e os capacitadores da 

Customização em Massa. 

 

QUADRO - 7: Princípios e capacitadores da Customização em Massa 

OBJETIVO DE DESEMPENHO 

 

Primário: Customabilidade 

Secundários: Velocidade/Pontualidade/Produtividade/Qualidade 

 

PRINCÍPIOS CAPACITADORES 

Atender a demanda fragmentada para diferentes 

gostos e necessidades: “dar ao consumidor exatamente 

o que ele quer” 

Tecnologia e sistemas de informação voltados para o 

estabelecimento do contato entre o cliente e a empresa 

visando estabelecer grau de customabilidade 

(EDI, internet, etc.) 

Cadeia de suprimentos preparada para a customização 

em massa 

Gestão da cadeia de suprimentos integrada para a 

customização em massa 

Participação do cliente ao longo das etapas do ciclo de 

vida dos produtos 

Utilização de estratégia de resposta à demanda 

engineering to order 

Redução no ciclo do desenvolvimento do produto e 

também no ciclo de vida dos produtos 

SCPs que possam se adaptar à customização ou SCPs 

especiais para tratar este objetivo 

Flexibilizar o processo produtivo e o projeto de 

produtos 

Utilização de metodologias de projeto e de processo 

voltados à customização (CAD, CAM, FMS, CIM, 

dentre outras) 

Criar e compartilhar o conhecimento Sistemas de projeto voltados à customização 

Preços um pouco acima da média para compensar 

perda de eficiência 

Ambiente de produção não repetitivo; em alguns casos 

também pode ser grande projeto ou semi repetitivo 

Utilização de módulos padrões  

Integração na cadeia  

Compartilhamento de informações  

Fonte: Adaptado de Godinho Filho (2004) 

 

Um dos principais princípios da CM seria a capacidade do sistema produtivo atender 

a demanda fragmentada para os diferentes indivíduos. Para tentar suprir os custos da 

utilização desse tipo de estratégia, é valido que a empresa aplique preços um pouco acima da 
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média para que assim possa compensar a sua perda de eficiência. Ocorre que, muitas vezes, o 

produto agrega tanto valor na perspectiva do consumidor, que esse preço acima da média 

passa despercebido. Assim, quanto maior a satisfação do cliente, maior o valor percebido e 

aceito do produto, alavancando sua vontade de compra e consequentemente o aumento das 

vendas (DAABOUL et. al., 2011). Devido às constantes mudanças nas preferências dos 

consumidores, é sempre interessante que a CM atue com um ciclo de desenvolvimento de 

novos produtos e do ciclo de vida dos produtos de maneira reduzida. 

Fogliatto, Silveira e Borenstein (2012) elencam quais são os fatores chaves de 

sucesso da CM, são eles: i) Demanda dos clientes: que pode ser composta por três fatores 

extrínsecos (utilitário, individual e autoexpressivo) e dois intrínsecos (hedonismo e 

ostentação) que são direcionadores de valor; ii) Mercado: as empresas devem estar atentar aos 

seus concorrentes e também devem limitar seu número de ofertas customizadas em alguns 

tipos de mercado, principalmente os que possuem grandes monopólios, pois a utilização da 

CM pode não apresentar resultados favoráveis devido a acirrada guerra de preços; iii) Cadeia 

de valor: se possível auxiliar na implantação do CM ou no mínimo da modularização na 

cadeira de suprimentos; iv) Tecnologia: muitas organizações utilizam sistemas baseado na 

web, além disso também buscam utilizar tecnologias avançadas de fabricação; v) Ofertas 

personalizadas: criar produtos customizáveis que atendam às necessidades dos clientes; vi) 

Conhecimento: o consumidor é peça crucial desse pontos, pois são seus anseios que devem 

ser transformados em produtos, além disso é necessário que as informações sejam claramente 

compartilhadas ao longo da cadeia de valor. 

As principais vantagens que a organização pode obter com a adoção da CM são: 

aumento da satisfação dos clientes e do share de mercado, redução do tempo de resposta do 

pedido, redução do custo de produção e aumento do lucro (SELLADURAI, 2004). Como se 

pode ver, a maior parte das vantagens são ligadas diretamente a fatores financeiros. Isso é, 

devido ao método que a CM utiliza para obter vantagem competitiva, que é o de customização 

com produção em larga escala. Onde a organização é capaz de reduzir seus estoques e alguns 

custos diretos de fabricação com base em informações mais precisas sobre a demanda de 

mercado. 

A Customização em Massa pode ser considerada como uma estratégia de manufatura 

promissora, especialmente para os produtores de nicho de mercado. Atualmente é bastante 

utilizada por empresas de produção que atuam em business-to-business, business-to-consumer 



58 

 

e nos principais mercados consumidores de alta qualidade (FOGLIATTO; SILVEIRA; 

BORENSTEIN, 2012). 

 

2.2.5 Manufatura Ágil 

 

Possuindo uma história de origem do termo muita parecida com a da Manufatura 

Enxuta, o termo Manufatura Ágil foi formulado em 1991 pelo Instituto Iacocca da 

Universidade de Lehigh, através da publicação do relatório do estudo 21st Century 

Manufacturing Enterprise Strategy: An Industry-lead View de autoria de Nagel e Dove 

(1991). Esse estudo basicamente descrevia como os Estados Unidos poderiam desenvolver e 

evoluir sua competitividade industrial nos 15 anos subsequentes (SANCHEZ; NAGI, 2001). 

Autores como Putnik e Putnik (2012) afirmam que a criação desse novo sistema de 

manufatura foi basicamente uma resposta americana para o desafio lançado pelas indústrias 

japonesas. 

Manufatura Ágil pode ser definida como uma estratégia global focada na capacidade 

da empresa prosperar em mercados altamente imprevisíveis, atuando com alta qualidade e 

personalização dos produtos, mobilização das competências essências e integração interna e 

externa (YUSUF; SARHADI; GUNASEKARAN, 1999; SANCHEZ; NAGI, 2001). É 

basicamente um sistema de gestão da manufatura flexível e proativo, que não espera pelas 

demandas do mercado, mas simplesmente lançam as necessidades de produtos para os 

clientes.  

Segundo Vazquez-Bustelo e Avella (2006), os sistemas de Manufatura Ágil que 

facilitam o gerenciamento de empresas em mundo altamente dinâmico, são considerados por 

alguns pesquisadores e consultores como o último estágio de evolução dos modelos e 

sistemas de manufatura. Muito desse argumento se baseia no fato da Manufatura Ágil 

incorporar práticas como: melhoria contínua, just in time, modularização, responsividade e 

outras práticas que são originarias dos diferentes sistemas produtivos (JIN-HAI; 

ANDERSON; HARRISON, 2003). 

Devido possuir esse caráter dinâmico e adotar algumas práticas de outros tipos de 

manufatura, a Manufatura Ágil é muitas vezes confundida com a Manufatura Enxuta, 

Responsiva e/ou com a Customização em Massa (VAZQUEZ-BUSTELO; AVELLA, 2006), 

mas o seu principal diferencial consiste na sua alta capacidade de adaptalidade, ou seja, a 
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empresa possui uma extrema facilidade de mudar seu sistema produtivo e assim adentrar de 

maneira rápida e eficaz em novos mercados consumidores e/ou novas áreas de produtos 

(KIDD, 1996).  

Em uma comparação entre as estratégias de Manufatura Enxuta e Ágil, o principal 

diferencial entre elas seria que enquanto a ME busca atuar oferecendo resposta às pressões da 

concorrência utilizando recursos de maneira limitada. A MA atua de modo a oferecer resposta 

à complexidade provocada pelas mudanças constantes e incertezas do mercado (SANCHEZ; 

NAGI, 2001), ou seja, a capacidade que as empresas ágeis têm de se reconfigurar facilmente 

frente a uma nova oportunidade. 

Empresas que adotam a manufatura ágil costumam investir de forma significativa em 

seus setores de pesquisa e desenvolvimento, pois buscam utilizar a inovação como principal 

fator estratégico. Por exemplo, na 3M, que é bastante conhecida por oferecer uma alta 

diversidade de produtos, muito disso se dá, em virtude do fato de sua alta administração, 

buscar implantar em nível mundial algumas iniciativas almejando atingir três objetivos 

principais: (i) aumentar o número de inovações; (ii) melhorar o desempenho no 

desenvolvimento de novos produtos e de sua introdução no mercado; (iii) ser mais rigorosa no 

desenvolvimento de novos produtos (VAZQUEZ-BUSTELO; AVELLA, 2006).  

A ideia geral da Manufatura Ágil é que a organização seja basicamente um centro 

criador de novos produtos, e que seu sistema produtivo interno esteja voltado apenas para a 

produção de itens essenciais ao produto, onde as demais etapas que não necessitam de um alto 

nível de tecnologia e demandam custos inferiores podem ser facilmente terceirizadas. 

Atuando desse modo permite que a empresa se especialize apenas naquelas etapas que 

agregaram valor significante ao produto, elevando assim o nível de agilidade da planta. 

O principal objetivo estratégico desse tipo de manufatura é a adaptabilidade, que 

seria basicamente a capacidade do sistema produtivo conseguir prosperar em ambientes 

turbulentos, altamente hostis e dinâmicos. Ligado diretamente a esse objetivo estaria a 

agilidade de fornecer aptidão técnica a organização para fornecer uma resposta rápida, eficaz 

e coordenada às exigências dos consumidores desse ambiente imprevisível. E seus objetivos 

qualificadores seriam objetivos advindos das estratégias de manufatura anteriores como custo, 

qualidade, pontualidade, flexibilidade, personalização e inovação. Inovação é mencionada 

nesse tipo de manufatura, pois as empresas que adotam a MA custam investir quantias 

extremamente significativas no setor de pesquisa e desenvolvimento. Muitas empresas que 
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adotam a MA são de alta capacidade tecnológica. No Quadro 8 são apresentados além dos 

objetivos de desempenho, os princípios e os capacitadores da Manufatura Ágil. 

 

QUADRO - 8: Princípios e capacitadores da Manufatura Ágil 

OBJETIVO DE DESEMPENHO 

 

Primário: Adaptabilidade/Agilidade 

 

PRINCÍPIOS CAPACITADORES 

Cooperação interna e externa para o aumento da 

competitividade 

Empresa virtual/manufatura virtual 

Estratégia baseada no valor, a qual “enriqueça” o 

cliente 

Integração da cadeia de suprimentos voltada para a 

formação de parcerias virtuais 

Gestão baseada em competências chave 

Domínio das mudanças e incertezas Gestão baseada na incerteza e na mudança 

Gestão baseada no conhecimento 

“Alavancar” o impacto das pessoas e informações Tecnologia e sistemas de informação voltados para a 

integração entre empresas visando parcerias virtuais 

(EDI, internet) 

Sistemas de projeto voltados especificamente a 

manufatura ágil (inovação constante) 

Redução dos ciclos de vida dos processos e “da 

empresa” 

SCPs que se adaptem ou que tratem características 

especiais da Manufatura Ágil 

Economia de escopo 

Fonte: Adaptado de Godinho Filho (2004) 

 

Empresas ágeis costumam utilizar a cooperação interna e externa para aumentar a 

sua competitividade.  As empresas levam em consideração fazer acordos até mesmo com seus 

concorrentes diretos ou potenciais, no sentido de obterem acesso a determinados segmentos 

do mercado de forma mais rápida e eficiente (VAZQUEZ-BUSTELO; AVELLA, 2006). 

As empresas e os processos devem ter baixos ciclos de vida, mas isso não quer dizer 

que as empresas tenham que “fechar” para dar certo. Empresas ágeis constantemente 

aumentam seu portfólio de produtos por meio de combinação de suas capacidades com as de 

outras empresas, criando empresas virtuais temporárias. Como as empresas ágeis 

continuamente estão investindo em inovação, seus processos não devem ser altamente 

dinâmicos, para que seja possível fazer as alterações necessárias de maneira rápida e eficiente 

(GODINHO FILHO, 2004).   

A Manufatura Ágil pode utilizar tanto de empresas virtuais como de manufatura 

virtual. A manufatura virtual é uma prática utilizada pelas empresas no sentido de 
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revolucionar seus processos, objetivando introduzir no mercado, produtos superiores mais 

rapidamente e a um menor custo, utilizando uma estratégia de ambiente integrado, composta 

de diversos sistemas e ferramentas de software, com a finalidade de gerar um novo método de 

desenvolvimento de produto (SOUZA; RAVELLI; BATOCCHIO, 2002). No que diz respeito 

a empresa virtual, pode ir mais além e agregar temporariamente outras unidades fabris (suas 

ou de terceiros) e suas competências centrais para alavancar sua produção e ainda explorar 

novas oportunidades de negócios, atuando de modo como se fosse apenas uma única grande 

empresa (GORANSON, 1999); 

Utilizar gestão baseada no conhecimento, este tipo de gestão pode ser visto como um 

instrumento para trazer mais “agilidade” à organização, devido a esse ambiente de grandes 

mudanças e incertezas do mercado. Esse tipo de gestão é extremamente estratégica, pois a 

organização estaria focada em utilizar as suas competências essências (SANTOS; AMATO 

NETO, 2008). 

No próximo capítulo será apresentada a metodologia da pesquisa, os métodos que 

foram utilizados para possibilitar o estudo. 
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo objetiva definir a metodologia, por se tratar de um estudo de caráter 

técnico-cientifico, este trabalho irá utilizar métodos sistemáticos para seu desenvolvimento. 

São apresentados neste capitulo a natureza da pesquisa, os métodos utilizados para a escolha 

dos estudos de casos, os instrumentos de coletas de dados e os procedimentos utilizados para 

análise e interpretação dos resultados. 

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa busca entender quais são os sistemas produtivos e quais práticas 

enxutas são adotadas por algumas indústrias paraibanas, o que possibilitaria traçar o perfil de 

gestão produtiva dessas organizações. Assim, esse estudo pode ser enquadrado, quanto aos 

fins, como aplicada, pois segundo Menezes e Silva (2001) a pesquisa aplicada é aquela que 

tem o objetivo de gerar conhecimento para aplicações de ferramentas e que podem ser 

utilizadas para solucionar problemas específicos.  

 

3.1.1 Quanto aos fins 

 

Por se tratar de elementos que podem apresentar certas variações de comportamento 

e devido às técnicas que serão utilizadas para obter as informações das amostras, a pesquisa 

pode ser classificada como descritiva, pois busca descrever as características de determinando 

fenômeno ou estabelecer relações entre as variáveis (GIL, 2008). Mas como também visa 

proporcionar uma maior familiaridade com o objeto da pesquisa, estabelecendo critérios, 

métodos e/ou técnicas para sua elaboração com vistas a torná-lo explícito facilitando assim a 

formulação das hipóteses, assumindo assim também o caráter de exploratória (GIL, 2008; 

MEDEIROS, 2010).  
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3.1.2 Quanto aos meios 

 

Utilizou-se dos seguintes tipos de procedimentos técnicos para o delineamento da 

pesquisa: 

a) Pesquisa bibliográfica: buscando-se fontes de dados através da literatura existente 

como, por exemplo, em livros, artigos, periódicos, anais, documentos técnicos, etc., 

onde pôde-se traçar as informações pertinentes ao tema da pesquisa e, assim, realizar 

um pré-estabelecimento das observações que seriam necessários para entender a coleta 

das informações nas empresas dos estudos de caso;  

b) Estudo de caso: Na necessidade de investigar um fenômeno contemporâneo dentro 

do seu contexto da vida real (YIN, 2001). Em suma, o estudo de caso busca uma 

decisão ou um conjunto de decisões, as motivações delas, como foram implementadas 

e quais resultados elas apresentavam (SCHRAMM, 1971). Assim, a opção pelo estudo 

multicaso teve o intuito de descrever e comparar as diferentes realidades do sistema de 

gestão produtivo de duas organizações industriais. 

 

3.1.3 Quanto à abordagem 

 

O problema será abordado através de métodos qualitativos: esse tipo de abordagem 

possui vantagens significativas para o tipo do problema proposto na pesquisa, entre os mais 

relevantes estão à interação e avaliação dos resultados difusos e não específicos (MENEZES; 

SILVA, 2001). Assim, utilizando essa análise, seria possível entender e definir, através dos 

vários fatores, os diferentes tipos de gestão produtiva que estariam sendo adotados em 

determinado tipo de organização industrial.  

A caracterização da pesquisa desenvolvida nessa dissertação e sua justificativa, 

baseadas nas decisões acima, estão sintetizadas no Quadro 9. 
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QUADRO - 9: Caracterização da pesquisa e justificativa  

 

 Caracterização da 

Pesquisa 

Justificativa 

Tipos de pesquisa 

Pesquisa bibliográfica Definir uma estrutura conceitual 

teórica 

Estudo de caso 

Analisar profundamente o objeto de 

estudo, a fim de compreender as 

decisões, motivações e a situação de 

um determinado grupo. 

Abordagem 
Qualitativa Descritiva e 

Exploratória 

Por buscar descrever as 

características de determinando 

fenômeno ou estabelecer relações 

entre as variáveis, familiarizar-se 

com o problema e torná-lo explícito. 

Fontes de 

evidências 

Observação direta 
Acontecimentos ou situações 

observadas podem acrescentar 

informações importantes à pesquisa. 

Entrevista e Questionário 

semiestruturado 

Permite obter informações diretas e 

dentro do contexto da pesquisa, 

facilitando as respostas dos 

respondentes. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

3.2 ESCOLHA DOS CASOS 

 

Por ser uma pesquisa qualitativa, não se tem a intenção de ser estatisticamente 

representativa, pois o método de seleção utilizado pode ser não probabilístico. Atualmente, a 

Paraíba possui cerca de 250 de indústrias de médio e grande porte, localizadas em seu 

território, que pode ser observado analisando o Cadastro Industrial no site da FIEP-PB (2014). 

A escolha de organizações desse porte é devido a possibilidade dessas empresas possuírem 

um setor de manufatura mais desenvolvido, estruturado e sistêmico, que contribuiria de forma 

significativa para a coleta e análise dos dados. 

Para a escolha dos casos foram propostos dois métodos:  

(i) Contato direto com os profissionais do setor produtivo das empresas que se 

enquadrariam no perfil da pesquisa: Utilizando a rede profissional Linkedin® 
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foi possível localizar o contato de 15 profissionais que atuam em cargos de 

gerência e supervisão do setor produtivo. Para esses, foram enviadas 

diretamente por e-mail uma carta explicativa, convidando a empresa a 

participar da pesquisa e informando as contribuições que a pesquisa poderia 

trazer para sua organização; 

(ii) Carta convite para a empresa: Foram enviadas cartas explicativas para as 

empresas, via postal, convidando as organizações a contribuírem com a 

pesquisa; 

 

Das 15 empresas contactadas apenas 2 (duas) aceitaram contribuir de maneira direta 

para o estudo. Atendendo uma solicitação das organizações, será substituída a razão social por 

letras representativas para cada organização participante e também não serão mencionados os 

nomes dos sistemas de computadores e nem dos fabricantes dos maquinários utilizados nas 

organizações. 

 

 

3.3 INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

O método de coleta de dados foi através de entrevista e questionário semiestruturado. 

Lakatos e Marconi (2005) afirmam que tal método seria válido para esse tipo de estudo, pois 

apresenta vantagens como: economia de tempo; possibilidade de atingir uma área mais ampla; 

o respondente teria mais tempo para responder e em horário mais favorável; e ainda assim 

obter um grande número de dados, mais rápidos e mais precisos.  

A principal desvantagem de utilizar apenas o questionário para esse tipo de estudo, 

seria pela possível impossibilidade de ajudar o respondente em questões mal compreendidas. 

Para evitar esse fato, o pesquisador foi ao encontro do respondente e utilizou algumas partes 

do questionário como roteiro para direcionar as perguntas, sendo que nos pontos onde havia 

escalas de decisão, o próprio respondente realizava a leitura e definia as respostas, de modo 

que o entrevistador só auxiliaria em caso de dúvidas no entendimento dos termos utilizados. 

Ainda assim, para facilitar a atividade dos respondentes, devido alguns termos 

utilizados no questionário não serem demasiadamente usuais no meio industrial, optou-se por 

utilizar em alguns pontos uma linguagem informal na elaboração dos questionários para 

facilitar o entendimento, como também para evitar equívocos nas respostas. 
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No Apêndice A está o principal instrumento de coleta de dados que foi utilizado 

nesse estudo, o qual foi dividido em 5 partes para facilitar o trabalho dos respondentes como 

também a análise dos mesmos: 

1) A primeira parte serve para caracterização da empresa, onde estão questões 

referentes ao porte da empresa, setor de atuação, número de funcionários, etc. 

Foram utilizadas perguntas abertas e fechadas com opções para que o respondente 

pudesse enquadrar a empresa a qual trabalha entre os diferentes níveis de resposta. 

2) A segunda parte diz respeito a como identificar os objetivos de desempenho. 

Nessa parte foram elencados os diferentes tipos de objetivos de desempenho, onde 

os respondentes teriam que definir em uma escala Likert de 9 pontos, quais seriam 

as prioridades de seu sistema de manufatura. Nesse ponto, utilizou-se a escala 

para determinação de importância para os clientes dos objetivos de desempenho 

da manufatura de Slack (2002), conforme sugestão do Godinho Filho (2007). 

3) Na terceira parte do instrumento objetivou-se identificar quais seriam os 

princípios e capacitadores adotados por cada organização estudada, quais seriam 

os ideais por eles priorizados e as práticas utilizadas em seu sistema de gestão 

produtiva. Para isso, utilizou-se um modelo de questionário adaptado de Bochega 

(2006), no qual a autora realizou um estudo do tipo survey em algumas empresas 

de polos calçadistas brasileiros, no sentido de definir qual seria o PEGEM 

utilizado por elas. Desse estudo, foi adaptado a utilização da escala Likert de 5 

pontos, onde o respondente teria que avaliar o nível de importância dos princípios 

e capacitadores intrínsecos a sua organização.  

4) Na quarta parte foram levantadas questões sobre as possíveis práticas enxutas que 

as organizações poderiam utilizar. As primeiras questões correspondem às 

iniciativas da gerência para a implementação da Manufatura Enxuta e quais 

seriam os fatores restritivos. No segundo ponto, são apresentadas questões 

referentes às práticas enxutas comumente utilizadas pelas empresas, questões 

estas que foram coletadas nos estudos de Shad e Ward (2007), Matsui (2007), 

Saurin e Ferreira (2008) e Chauhan e Singh (2012). Para avaliar o nível de 

utilização dessas práticas, foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos, onde o 

respondente iria relatar o nível de implantação e/ou utilização de alguma dessas 

práticas no sistema produtivo da organização.  

5) Na última parte do instrumento de pesquisa foram abordadas algumas questões 

especificas referentes ao despenho operacional da organização. O objetivo desse 



67 

 

ponto seria avaliar, pela perspectiva do respondente, como estaria o desempenho 

da sua organização em comparação com seus concorrentes. As questões foram 

coletadas no estudo de Rahman, Laosirihongthong e Sohal (2010) e também foi 

utilizada escala Likert de 5 pontos.   

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

  

Após concluída a coleta dos dados, iniciou-se o processo de análise e interpretação 

dos resultados.  

Os métodos de coleta de dados foram a observação direta e entrevista semi-

estruturada. Na observação direta, o pesquisador deve seguir um roteiro pré-definido de 

observação, ou seja, por conhecimento da situação a ser observada, pode alcançar os objetivos 

da observação de maneira mais fácil e rápida (GIL, 2008). Em complemento a este método e 

com o intuito de obter dados mais precisos através da visita ao local de estudo, houve também 

a necessidade de utilizar o método da interrogação informal, pois se fez necessário alguns 

questionamentos aos gerentes, supervisores e/ou operadores de produção com vistas a obter 

informações mais detalhadas pertinentes à pesquisa.  

Na realização da visita às unidades para as entrevistas, buscou-se observar as 

instalações da unidade e o trabalho dos funcionários, tomando notas que pudessem contribuir 

com a discussão dos resultados do trabalho. Além da entrevista, optou-se ainda pela utilização 

de um questionário, aplicados aos respondentes, com o objetivo de obter dados referentes à 

utilização das práticas enxutas nas empresas caso.  

Quanto ao método de tratamento dos dados da entrevista, foi utilizado o Método 

Analítico desenvolvido por Pereira (2002), o qual utiliza uma abordagem qualitativa, 

procedendo as etapas de ordenação, classificação e categorização de dados. Segundo a 

referida autora, uma das vantagens desse método consiste na sistematização de suas etapas, 

possibilitando a “elaboração de uma síntese de cada estrato de leitura em que um ou outro 

sujeito de pesquisa dever ser enquadrado (ordenação) e, em um segundo momento, a leitura 

de imersão nos conteúdos proporcionará o surgimento de classificações” (PEREIRA, 2002, p. 

106). 

Para mensurar a relevância dos dados coletados, Saurin e Ferreira (2008) criaram 

cinco critérios para que fossem atribuídos a cada item da lista e também atribuíram um peso a 
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cada possibilidade de resposta, como apresentado no Quadro 10. Como também consideramos 

a possibilidade que práticas enxutas poderiam não ser observadas nas empresas que 

concordassem participar do estudo, optou-se por conciliar a proposta de análise de Saurin e 

Ferreira (2008) com a de Bachega (2006). 

 

QUADRO - 10: Critérios de avaliação e de ponderação para análise de práticas enxutas 

Critério Não 

utilizado 

Avaliando possibilidade 

de implantação 

Em 

implantação 

Implantado 

recentemente 

Implantado 

integralmente 

Peso 0.0 2,5 5,0 7,5 10,00 

Fonte: Adaptado de Saurin e Ferreira (2008) e Bachega (2006) 

 

Posterior à atribuição do critério, deve-se descobrir o valor da nota final de cada 

prática, assim, deve-se calcular o seu respectivo peso utilizando a equação. 

 

Na equação: (A) seria igual ao número de itens aplicáveis por prática; (B) seria 

equivalente ao número de itens que estão sendo avaliados para implantação; (C) referente ao 

número de itens que já estão em implantação; (D) apresentaria o número de itens que já foram 

implantados recentemente e apresentam alguns resultados positivos; e (E) o representaria 

número de itens que foram implantados integralmente e com um elevado número de 

resultados positivos. A nota encontrada a partir dessa equação retrataria um valor, que 

representando em uma escala de 0 a 5, onde o “0” representaria uma aplicação nula da prática 

e o “5” implicaria em uma máxima aplicação da prática enxuta pela empresa. 

Os dados desse estudo foram coletados entre os meses de Dezembro a Maio de 2014 

e os resultados serão apresentados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

  

 

A primeira etapa da análise dos resultados se destina a descrever o cenário industrial 

paraibano e apresentar as organizações estudadas, possibilitando uma maior familiaridade 

com a região e com o ambiente dos casos. Na segunda etapa, serão apresentados os resultados 

da pesquisa em cada caso e, posteriormente, uma comparação entre as duas organizações. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL INDUSTRIAL PARAIBANO 

 

 

A Paraíba é um estado brasileiro que possui uma população estimada em cerca de 3,9 

milhões de habitantes e possui um PIB – Produto Interno Bruto de cerca de 35,6 bilhões de 

reais (IBGE, 2013). A Gráfico 2 apresenta a divisão do PIB paraibano por setores, o foco 

desse trabalho é analisar o setor industrial e esse contribui com 8,2 bilhões de reais no PIB do 

estado. 

 

GRÁFICO -  2: Divisão do PIB paraibano por setores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do IBGE (2013) 

 

Na Paraíba, dois centros produtivos possuem um maior destaque: o distrito industrial 

de Campina Grande e o da grande João Pessoa, que engloba as cidades de Santa Rita, Bayeux, 

Cabedelo e o Conde. Na grande João Pessoa destacam-se as indústrias de plástico (produção 

de utensílios domésticos como bacias, baldes e também tubos e conexões para instalações 
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hidrossanitárias), do setor têxtil (produção de fiação e malhas têxteis e confecção de roupas), 

seguidas pelos setores de calçados, bebidas, gráficos, cimentos e cerâmicas.  

No distrito de Campina Grande, conhecido por ser polo tecnológico brasileiro, 

destacam-se as indústrias de produção de microcomputadores, calçados e têxteis. É 

importante ressaltar alguns outros setores que se destacam no estado, como: a produção 

sucroalcooleira nas regiões de Mamanguape e Pedras de Fogo; o da exploração de minérios 

na região de Matureia; e a produção de produtos derivados do leite na região do sertão. 

O principal polo industrial paraibano é o coureiro-calçadista, tido como o quarto 

maior polo produtivo deste segmento no país, constituído pelas cidades de Santa Rita e 

Campina Grande, com cerca de 150 unidades fabris (28 delas tidas como empresas de grande 

e médio porte), constituídas formalmente, e aproximadamente 350 unidades produtivas 

informais. A indústria calçadista representa cerca de 30% da produtividade industrial do 

estado. O segundo destaque são os polos têxteis de João Pessoa e Campina Grande, com cerca 

de 110 unidades fabris, que representam outros 22% (FIEP-PB, 2012).  

Cerca de 30% do que é produzido pelas indústrias paraibanas é consumido pelo 

mercado próprio estado, outros 35% são direcionados para o consumo interno, onde os 

principais estados são: Pernambuco, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro (FIEP-PB, 2012). E os outros 35% são destinados à exportação. As 

Figuras 8 e Figura 9 apresentam os principais produtos exportados e quais são os principais 

destinos das exportações paraibanas.  

 

FIGURA - 8: Principais produtos exportados em 2011 

 

Fonte: FIEP-PB (2012) 
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FIGURA - 9: Principais países importadores de produtos paraibanos em 2011 

   

Fonte: FIEP-PB (2012) 

 

Algumas empresas que se destacam e são responsáveis por mais de 60% das 

exportações na Paraíba, são: São Paulo Alpargatas S/A (34,7%), BioSev (17,5%) e Coteminas 

S/A (10,8%). As demais empresas, juntas, respondem por 37% das vendas para o exterior 

(FIEP-PB, 2010). A São Paulo Alpargatas S/A possui duas unidades produtivas principais no 

estado, Campina Grande e Santa Rita, sendo que a unidade de Campina é uma das mais 

importantes para a economia do estado e para a produtividade dessa companhia, pelo seu alto 

nível de exportação, pois é uma das duas únicas unidades produtoras de sandálias da marca 

Havaianas®. Já a BioSev (subsidiária da LDC – Louis Dreyfus Commodities), possui apenas 

uma unidade de cultivo e processamento de cana de açúcar, localizada na cidade de Rio do 

Fogo. A Biosev adquiriu parte dos engenhos de cana de açúcar que pertenciam ao Grupo 

Tavares de Melo (GTM). Por último a Coteminas S/A possui 2 unidades produtivas no estado, 

uma em Campina Grande e a segunda em João Pessoa. 

 

4.2 EMPRESA A 

 

 

A Empresa A é uma sociedade anônima de capital fechado, que possui mais de 15 

anos de atuação no mercado paraibano, sendo a mesma pertencente a um grupo mineiro. 

Sediada em João Pessoa – PB, é uma indústria do setor têxtil que produz em sua linha de 

produção tecidos naturais (malhas) e alguns itens derivados dos mesmos.  



72 

 

Possui um efetivo de cerca de 300 funcionários ligados diretamente ao setor 

produtivo, os quais atuam em três turnos, durante todo o ano. Possui uma receita bruta anual 

de cerca de R$ 60 milhões, sendo classificada como uma empresa de médio porte (BNDES, 

2011). A empresa possui (2) duas unidades fabris no estado, sendo uma delas responsável 

pelas atividades de fiação do algodão e a outra pela tecelagem dos fios.  

Atualmente, a empresa tem seus principais clientes na região Nordeste e no estado de 

São Paulo e distribui seus produtos para cerca de 10 estados brasileiros. Em média, 15% da 

sua produção é destinado para exportação, a países como Colômbia e Bolívia. A empresa está 

buscando direcionar seu foco com relação ao comércio internacional, em específico aos países 

do Mercosul. 

O funcionário entrevistado é formado em Administração de Empresas e possui curso 

Tecnólogo em Produção Industrial, atualmente é gerente de produção e trabalha na empresa 

há mais de 5 anos. Já tendo atuado como gerente de produção em outras empresas do ramo 

têxteis.   

 

4.2.1 Objetivos de Desempenho 

 

 

Como pode ser observado no Quadro 11 os itens que direcionam o foco estratégico 

da Empresa A.    

 

QUADRO - 11: Objetivos de desempenho da Empresa A 

Ganhador de pedido Qualificadores Menos importantes Resultados 

1 – Custo; 

1 – Produtividade; 

2 – Qualidade 1; 

3 – Qualidade 2; 

4 – Rapidez; 

4 – Pontualidade; 

5 – Flexibilidade 1; 

 

7 – Flexibilidade 2 

9 – Customabilidade 

9 – Adaptabilidade 

 

Manufatura em Massa 

Atual como provável 

PEGEM utilizado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se perceber que mesmo a Empresa A tendo muitos objetivos que ela considera 

ganhadores de pedidos, não se pode julgá-la como uma organização com falta de foco 

estratégico, pois mesmo considerando os trade-off da manufatura, a organização possui um 

forte direcionamento para uma alta produtividade com um baixo custo produtivo, não 

esquecendo de considerar de forma relevante a qualidade de seus produtos. Para isso, a 

empresa tem um acompanhamento de qualidade etapa por etapa para evitar o deslocamento de 
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produtos com defeito na sua linha produtiva, e assim melhorar sua eficiência produtiva e 

evitar que produtos de baixa qualidade cheguem ao mercado. 

Objetivos como Rapidez, Pontualidade e Flexibilidade 1 foram considerados como 

qualificadores. Mesmo a organização buscando utilizar alguns desses itens alinhados com sua 

estratégia de gestão produtiva. A Empresa A não é um tipo de organização que atua 

diretamente no atendimento ao consumidor final, ela atua principalmente como fornecedor de 

insumo produtivo para outras empresas de fabricação de roupas. Assim, isso faz com que 

esses itens, embora sejam importantes para a organização, são considerados apenas como 

objetivos secundários.  

Nos objetivos menos importantes e pouco considerados na estratégia produtiva da 

Empresa A estão itens como Flexibilidade 2, Customabilidade e Adaptabilidade. Esses itens 

pouco interferem no interesse dos clientes, o que acaba fazendo que a empresa não possua 

muito interesse em direcionar seu sistema produtivo nesse sentido. 

Assim, ao final dessa análise e considerando apenas os objetivos de desempenho, 

pode-se perceber que o provável PEGEM utilizado pela organização é a Manufatura em 

Massa Atual (MMA). Mesmo ela possuindo alguns indícios de Manufatura Enxuta (ME), não 

podemos considerar a organização ME, pois é perceptível na coleta e análise dos dados que o 

principal foco da estratégia de gestão é a produtividade. 

 

 

4.2.2 Princípios/Capacitadores da Empresa A 

 

Após analisar os dados, é possível perceber no Quadro 12, que a Empresa A possui 

uma forte evidência de aplicação da Manufatura em Massa Atual, atingindo um grau médio de 

utilização de 3,75 e ficando um pouco próximo do grau médio atingido pela Manufatura 

Enxuta que foi de 2,85. Isso demonstra que essa empresa tem uma tendência a adotar 

futuramente esse tipo de manufatura. 

 

QUADRO - 12: Resultados obtidos sobre os princípios/capacitadores da empresa A 

PEGEM Grau Médio Resultado 

Manufatura em Massa Atual (MMA) 3,75 

Forte presença de MMA e um 

grau considerável de ME. 

Manufatura Enxuta (ME) 2,85 

Manufatura Responsiva (MR) 1,75 

Customização em Massa (CM) 1,1 

Manufatura Ágil (MA) 0,9 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Dos princípios e capacitadores da MMA na Empresa A, pode-se perceber que a alta 

eficiência operacional e o foco na padronização dos produtos tiveram um maior destaque. 

Vale salientar que essa padronização leva em consideração alguns tipos de diversidade. O 

item sobre os clientes sensíveis aos baixos preços não impacta diretamente nos princípios 

dessa empresa, pois devido atuar principalmente como fornecedora de insumo produtivo para 

outras indústrias, estas estão dispostas a pagar um preço moderado, considerando a garantia 

da entrega no prazo e na qualidade desejada. 

Não é observada na Empresa A uma alta especialização do trabalho, mas sim um 

foco na padronização coletiva de tarefas. Um colaborador não fica responsável somente pelo 

seu posto de trabalho em si, há, na verdade, grupos de trabalhos e rodizio de atividades dentro 

desse grupo. Assim, todos os colaboradores são treinados e capacitados para exercer e até 

mesmo auxiliar no desenvolvimento de melhores maneiras de executar as atividades. A 

Empresa A utiliza esse princípio como se fosse uma organização que atua com Manufatura 

Enxuta. 

A Manufatura Enxuta foi a segunda PEGEM que teve mais princípios e capacitados 

observados na Empresa A. É possível perceber que a organização está migrando lentamente 

para esse tipo de estratégia de gestão. Na avaliação feita, os princípios e capacitadores que 

mais se destacaram foram o foco na qualidade e o just in time.  

Foco na qualidade, percebe-se que a empresa tenta conciliar principalmente a 

qualidade e a produtividade, ou seja, produzir mais com menos defeitos.  Para isso, a empresa 

utiliza alguns sistemas de controle de qualidade em etapas cruciais ao processo de fabricação 

que identificam falhas na tecelagem das malhas e rupturas de linhas. Caso o equipamento 

detecte alguma anormalidade, emitirá alertas para que a falha seja eliminada, não permitindo 

que esse defeito prossiga na linha de produção e acarrete em desperdício de matéria prima ou 

custos de retrabalho posteriormente. 

Com relação ao just in time, a organização utiliza um sistema computadorizado de 

pedido, em que, de acordo com a necessidade da demanda de uma etapa da produção, envia a 

solicitação através desse sistema para a etapa precedente. As etapas de produção só 

correspondem a pedidos firmes dos clientes, permitindo acumular um excedente para o 

estoque de segurança necessário a cada etapa do processo. 

Dos princípios da MR o único que pode ser observado com mais clareza na Empresa 

A foi o foco no fornecimento rápido de produtos e o cumprimento dos prazos sem grandes 

estoques. Como a maior parte dos clientes da empresa estão em outros estados, 
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principalmente Ceará e São Paulo, deve-se garantir que eles recebem seus produtos com o 

máximo de pontualidade, para isso a empresa possui um sistema de controle de demanda que 

permite atender quase que 100% de todas as solicitações de seus clientes no prazo. Além de 

também possuir um sistema logístico próprio de entrega, buscando assim garantir a 

confiabilidade e qualidade no transporte dos seus produtos. 

Não foram observados na empresa aplicações de princípios ou capacitadores da 

Customização em Massa e da Manufatura Ágil, podendo-se perceber alguns pontos dessas 

duas PEGEM’s que também são relativas a outros paradigmas estratégicos, possuem itens 

como a preocupação da parte de projeto e gestão de reduzir ao máximo a complexidade dos 

produtos e facilitar a manufatura e o fluxo de materiais.  

Outro ponto que se destacou foi a questão da melhoria da relação cliente-fornecedor, 

com a redução do número de fornecedores. Atualmente, a Empresa A possui um único 

fornecedor-chave de insumos, esse fornecedor é pertencente ao mesmo grupo empresarial, e é 

localizada relativamente próxima as suas instalações. Mesmo possuindo gestões diferentes as 

duas atuam de maneira cooperativa, esse fornecedor é responsável por transformar o algodão 

bruto em fios do algodão, os quais são adquiridos principalmente pela Empresa A, que 

processa esses fios transformando-os em malhas e outros artigos têxteis. 

Observando o desempenho operacional da Empresa A, é possível perceber que ela 

acredita que consegue atender de maneira satisfatórias as demandas dos seus clientes e possui 

uma excelente produtividade global. Assim, consegue efetivamente oferecer um produto de 

boa qualidade a um custo bem melhor que o da sua concorrência, o que acaba por mandar a 

empresa bem posicionada em seu mercado de atuação. 

 

4.2.3 Práticas Enxutas da Empresa A 

 

 

Um dos objetivos desse trabalho também era observar a aplicação de Práticas 

Enxutas nas organizações estudadas, como foi constatado anteriormente no Quadro 12, a 

Empresa A atualmente está conduzindo seu sistema de gestão produtiva com base nos 

princípios da Manufatura em Massa Atual, mas também foi constatado que seu sistema possui 

uma forte inclinação para adoção da Manufatura Enxuta, podendo ser percebido algumas 

dessas práticas no decorrer do estudo de caso.  
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Na Gráfico 3 é apresentando um gráfico radar que demonstra o resultado de como 

foram observadas a aplicação de nove práticas comumente utilizadas da Manufatura Enxuta 

na Empresa A.  

GRÁFICO -  3: Práticas enxutas adotadas pela Empresa A 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A integração da cadeia de fornecedores e a melhoria contínua são as práticas que 

estão em um estado mais avançado de utilização na empresa, estando a primeira citada, 

plenamente consolidada na organização. A seguir serão comentadas, por ordem de 

desempenho, como foi observada a utilização de cada prática enxuta. 

Integração da cadeia de fornecedores: É totalmente perceptível o excelente 

relacionamento que a empresa A possui com sua cadeira de fornecedores. Seu fornecedor-

chave fica localizado há poucos metros de sua unidade fabril e é uma empresa pertencente ao 

mesmo grupo. Isso possibilita que à empresa reduza custos, como checagem de qualidade das 

matérias prima compradas e também a possibilidade de receber itens em pequenos lotes, 

quase que em fluxo contínuo, de acordo com a sua demanda, sem atrasos ou custos adicionais. 

Em seu estudo Eriksson (2010), comenta que esse relacionamento cooperativo possibilita uma 

melhor evolução de desempenho de todas a empresas envolvidas, pois a uma real integração 

das competências dos membros da cadeia. 
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Melhoria Contínua: A Empresa A vem reduzindo de maneira satisfatória seus 

percentuais de perda na produção, isso é um reflexo do trabalho constante voltado para a 

qualidade. Sempre que a empresa obtém alguma melhoria de produtividade, ela faz questão 

padronizar essa nova atividade ou rotina diferente. Seu incentivo para que possa sempre haver 

essa renovação das rotinas é utilizar um tipo de job rotation, que permite aos funcionários a 

constante troca de setores em períodos de no máximo dois anos.   

No caso de inovações oriundas de funcionários e que contribuam de maneira 

extremamente significativa, é feito um tipo de concurso onde elas são votadas e as melhores 

são premiadas financeiramente. A empresa também realiza o incentivo constante para que os 

funcionários procurem se capacitar, oferecendo vantagens e facilidades para aqueles que 

buscam concluir o ensino médio, profissionalizante e/ou superior. Regularmente a empresa 

busca, realizar eventos com foco em qualidade e melhoria de seus processos, com intuito de 

sempre manter os funcionários direcionados para esses objetivos. 

Controle de Qualidade: Como pode ser visto no começo da análise, a Empresa A tem 

como um de seus focos estratégicos a qualidade de seus produtos. Para isso. possui algumas 

políticas e ferramentas a fim de assegurar essa qualidade, entre elas a exposição em cada 

centro de trabalho das características da qualidade de cada produto e também a existência de 

painéis que atuam como andons, os quais permitem que todos saibam onde está ocorrendo 

alguma falha e assim seja possível evitar que os itens provenientes daquele centro siga na 

linha de produção e também a possibilidade de direcionar equipes para o centro em questão 

para auxiliar na tratativa do problema detectado.   

Empresas que atuam com Manufatura Enxuta costumam utilizar maquinas que param 

o processo produtivo para evitar que itens com defeito prossigam na linha de produção. A 

Empresa A possui máquinas especificas em alguns setores mais críticos que analisam 100% 

dos itens produzidos, assim, caso itens com defeitos tenham passado despercebido pelos 

funcionários, eles são detectados por essas máquinas e tratados, para evitar que prossigam no 

processo de fabricação. Em caso de falhas gravíssimas, o líder da equipe de trabalho de cada 

centro tem autonomia para fazer a parada da produção e evitar o desperdício de matéria 

prima.  

Produção Puxada: A empresa não utiliza os tradicionais cartões e quadros do sistema 

kanban, utilizam atualmente um tipo de sistema de ERP (Enteprise Resourse Planning), que 

atua com um tipo de kanban eletrônico, esse sistema computadorizado de pedido, sinaliza a 

demanda imediata solicitada por cada etapa do processo produtivo, no qual, de acordo com a 
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necessidade da demanda de uma etapa da produção, é enviado um alerta de solicitação para a 

etapa precedente. As etapas de produção só correspondem a pedidos firmes dos clientes, o que 

excede é somente até garantir o estoque de segurança necessário a cada processo. 

De acordo com o entrevistado, a quantidade de pedidos com entrega no prazo é 

superior a 95% em todas as linhas do sistema produtivo, onde só é produzido o que for 

solicitado na ordem de produção. Com isso, é possível atender de maneira satisfatória a 

programação diária conforme o planejado, sem gerar atrasos que possam prejudicar o 

processo produtivo e o atendimento ao cliente final. É necessário que o papel desta ferramenta 

seja realmente compreendido pelos colaboradores, pois o uso inadequado pode trazer 

problemas ao processo produtivo (OHNO, 1997) 

Fluxo Contínuo: A empresa adota em seu sistema produtivo a separação de seus 

produtos em grupos com necessidades de processamento similares. O processo é praticamente 

único para seu principal produto, as malhas. O maior cuidado é nos processos finais como, 

por exemplo, no tingimento e na lavagem, pois os tecidos devem evitar contato com peças de 

diferentes cores para evitar manchas. Os equipamentos são agrupados em layout funcional, o 

que facilita o fluxo dos produtos. O regime de pequenos lotes não é praticado pela empresa, 

pois seu maquinário atua por processo o que permite o trabalho de um elevado número de 

peças ao mesmo tempo, sendo mais viável para a empresa atuar dessa maneira. Mas de todo 

modo, o ritmo da produção é diretamente ligado à taxa de demanda dos clientes.  

Redução do Setup: O maquinário utilizado pela empresa facilita bastante a atuação 

com baixos tempos de setup. Essa preocupação constante de diminuir cada vez mais esse 

tempo é perceptível no dia a dia, posto que atualmente utilizam um sistema altamente 

computadorizado para auxiliar no controle das alterações de ciclo produtivo para evitar que o 

tempo de setup não ultrapasse 10 minutos em nenhum processo, antes da implantação de 

práticas enxutas, o processo chegava a mais de 20 minutos em média. A localização das 

máquinas e o espaçamento entre elas facilita bastante o trabalho dos funcionários no momento 

das trocas dos novos itens que serão produzidos em cada maquinário. Essas melhorias trazem 

ganhos sustentáveis ao lead time do processo produtivo (FEITOSA et al., 2010). 

Os materiais e os equipamentos estão dispostos próximos às máquinas, em 

contentores especificados para cada tipo de produto da linha. Também pode ser observado 

que em alguns setores estão especificados de maneira clara como os setups devem ser 

realizados, a fim de padronizarem e facilitarem a execução dessa atividade. 
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Manutenção Produtiva Total: Os funcionários são capacitados para conseguir efetuar 

manutenções simples do equipamento, de coisas que não gerem riscos a sua segurança. Essa 

prática é muito comum em industrias japonesas, pois possuem um princípio de preservação 

muito bem ligado a sua cultura (SHIROSE, 2000). Quando assume a função em novo 

maquinário recebem um treinamento sobre algumas anomalias que aquela máquina pode 

apresentar e como saná-los, ajudando a evitar possíveis custos com contratação de mão de 

obra técnica especializada para corrigir problemas simples de maneira desnecessária.  

Layout: A Empresa A se diferencia bastante das demais empresas que tentam adotar 

um sistema enxuto, no que diz respeito ao layout. O layout celular é comumente mais 

utilizado em empresas enxutas, no estudo de caso foi observado que a empresa adota um 

layout funcional. O arranjo atual consegue atender as necessidades da empresa, motivo pelo 

qual a organização nunca cogitou de maneira mais concreta a alteração do seu layout. 

De pontos positivos, pode-se observar: uma boa organização e localização dos 

centros de trabalho, além da utilização de painéis, placas e outros meios para facilitar a 

divulgação de informações referentes ao processo e a organização; como também a utilização 

do 5S1, no qual os próprios trabalhadores do centro são guardiões da limpeza e conservação 

de seus ambientes de trabalho. 

Mapeamento de Fluxo de Valor: Essa prática tida como uma das mais importantes da 

Manufatura Enxuta é quase inexistente na Empresa A, pois não existem mapeamentos de 

estado atual e nem futuro, existem, sim, mapas explicativos com informações de cada etapa 

do processo que são restritivas a cada centro de trabalho. A empresa em si não busca 

acompanhar de forma real o fluxo do valor de seus produtos. 

 

 

4.3 EMPRESA B 

 

Com mais de 100 anos de fundação, a Empresa B começou sua atuação na cidade de 

São Paulo – SP e depois abriu várias outras unidades pelo Brasil e Argentina. Chegou a 

possuir mais de vinte e cinco unidades fabris, mas atualmente conta apenas com treze, sendo 

quatro no Brasil e nove na Argentina, seus principais produtos são calçados e artigos têxteis. 

                                                 

1 5s: é um método de administração japonesa, que busca promover a consciência, responsabilidade, disciplina, 

segurança e produtividade no ambiente de trabalho. São eles Seiton (organização), Seiri (utilização), Seiso 

(limpeza), Seiketsu (padronização) e Shitsuke (ordem). 
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A unidade escolhida para o estudo de caso, está localizada na cidade de Campina Grande – 

PB, conta com mais de 6 mil funcionários, e é responsável pela produção de sandálias 

compostas de borracha e PVC (Policloreto de Vinila). Esta empresa utiliza o esquema de 

fábricas satélites, que são pequenas fábricas responsáveis por realizarem algumas etapas do 

processo de produção antes dos insumos chegarem à fábrica principal.  

A Empresa B atua em um regime de 3 turnos e tem uma produção média de 630 mil 

pares de sandálias por dia, dos quais cerca de 15% da sua produção anual é para exportação. 

Na última divulgação de resultados de 2013 o faturamento anual da empresa havia sido acima 

de R$ 3 bilhões, o que caracteriza a empresa como uma companhia de grande porte (BNDES, 

2011). Esta unidade possui uma fábrica satélite que não foi considerada para este estudo. 

O responsável por responder a entrevista nessa empresa foi um dos Coordenadores de 

Produção. Ele atua como responsável por coordenar alguns setores de montagem e 

acabamento há mais de 2 anos. O mesmo possui mais de 10 anos de atuação pela companhia e 

está se concluindo uma graduação em Engenharia de Produção, já possuindo uma formação 

de tecnólogo em Gestão. 

 

4.3.1 Objetivos de Desempenho 

 

Os objetivos de desempenho que direcionam o foco estratégico da Empresa B podem 

ser observados no Quadro 13.  

 

QUADRO - 13: Objetivos de desempenho da Empresa B 

Ganhadores de pedidos Qualificadores Menos importantes Resultados 

1 – Qualidade 2; 

1 – Flexibilidade 1; 

2 – Flexibilidade 2 

 

4 – Qualidade 1; 

4 – Customabilidade 

5 – Produtividade; 

5 – Rapidez; 

6 – Adaptabilidade 

7 – Custo; 

8 – Pontualidade; 

 

Manufatura Enxuta 

como provável PEGEM 

utilizado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Detentora de bem mais da metade do mercado de sandálias de borracha, cerca de 

80%, a Empresa B tem consciência que seu foco estratégico principal deve ser a garantia de 

entrega de um produto confiável aos seus clientes. Confiável no sentido de não apresentar 

falhas, tanto nos seus produtos quanto em seus processos produtivos, evitando assim que erros 

de produção afetem a imagem de mercado de suas marcas. Diante disso, a Qualidade 2 é vista 
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como o maior trade-off produtivo da organização, que busca sempre garantir a melhor 

qualidade com o melhor preço. 

Outro ponto que também pode ser considerado ganhador de pedido para a empresa é 

a questão da Flexibilidade 1 e 2. A empresa busca atuar com um grande mix de produtos, 

existindo atualmente mais de 80 modelos diferentes de sandálias produzidas pela unidade. É, 

na verdade basicamente um produto quase único, que pode adquirir diversas formas e 

modelos e assim atingir diferentes mercados. Entre esses, um dos casos mais famosos que se 

pode citar dessa empresa é o caso de um tênis que é produzido a partir dos moldes das 

sandálias. Como a empresa já está bastante consolidada no mercado, tem por princípio buscar 

sempre utilizar inovações e produtos diferenciados para alavancar ainda mais seu mercado. 

Por esse motivo ela considera esses objetivos de desempenho como primordiais ao seu 

sistema produtivo. 

 Entre os objetivos qualificadores, a empresa considera que Qualidade 1, 

Customabilidade, Produtividade, Rapidez, Adaptabilidade lhe garantem um bom 

posicionamento de mercado. A Produtividade já foi um dos grandes diferenciais da empresa, 

mas com o passar do tempo e a consistência de seu ganho de mercado, acabou dando espaço 

para os objetivos que focam na qualidade. Ressalte-se que não se deve entender que a 

empresa não investe recursos ou desconsidera esse objetivo como não primordial, o que 

acontece é que o sistema produtivo da empresa chegou a um nível de maturidade tamanho que 

ela consegue determinar seu ritmo de produção com base no mercado e com uma qualidade 

elevada.  

 

 

4.3.2 Princípios/Capacitadores da Empresa B 

 

 

Após análise dos dados foi possível perceber que a Empresa B, possui uma forte 

evidência de aplicação da Manufatura Enxuta, chegando a atingir um grau médio de utilização 

de 4,00, ficando um pouco próximo do grau médio atingido pela Manufatura Responsiva que 

foi de 3,13, demonstrando uma grande tendência de adotar esse tipo de manufatura. Os 

demais tipos de manufatura também podem ser vistos na organização, mas com um nível de 

utilização bem inferior. 

 

 



82 

 

QUADRO - 14: Resultados obtidos sobre os princípios/capacitadores da Empresa B 

PEGEM Grau Médio Resultado 

Manufatura em Massa Atual (MMA) 1,88 

Forte presença de ME e um 

grau considerável de MR. 

Manufatura Enxuta (ME) 4,00 

Manufatura Responsiva (MR) 3,13 

Customização em Massa (CM) 2,19 

Manufatura Ágil (MA) 1,75 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Pode-se perceber que na Empresa B, os princípios e capacitadores da ME mais 

presentes são as questões relacionadas a qualidade, melhoria contínua e produção puxada ou 

just in time.  

Para garantir uma maior eficiência na qualidade, a empresa utiliza um sistema de 

controle de qualidade que inspeciona 100% das peças. Que são analisadas desde a chegada na 

fábrica, onde todo o lote de insumos é analisado e, caso haja algum problema, o lote é 

imediatamente devolvido ao fornecedor. Na linha de produção há equipamentos que 

inspecionam as peças e, caso detecte algum tipo de anormalidade no produto como bolhas, 

deformações e rasgos, a própria máquina retira essas peças da linha para que não prossiga no 

processo produtivo. Se o número de peças rejeitadas for consideravelmente alto, os operários 

daquele turno devem se reunir para tentar identificar e criar um plano de ação para tratar esse 

problema.  

Relacionando esse ponto a outro capacitador enxuto, o da autonomação, não foi 

encontrada uma aplicação muito forte da dele na Empresa B, pois os funcionários não 

possuem autonomia de parar a linha de produção, embora eles também devam checar as peças 

antes de repassá-las para a célula de manufatura seguinte. 

O planejamento da produção é programado em um sistema computadorizado. 

Possuindo um plano mestre anual, que é desdobrado em planos de produção trimestrais, 

mensais e semanais. Utilizando assim uma produção puxada e empurrada, é utilizado um 

único tipo de cartão Kanban para controlar o tipo e quantidade de pedido entre as células de 

trabalho. 

A empresa possui foco na eliminação de seus desperdícios e para isso utiliza o 

Mapeamento de Fluxo de Valor. Um deles foi executado no início da implantação da 

Manufatura Enxuta na unidade e conseguiu diagnosticar quais os setores que seriam os 
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principais pontos de melhoria para o processo produtivo, que foram: a melhoria do nível de 

atendimento e a redução de estoques desnecessários. 

A questão de diversidade da produção também é bastante explorada pela Empresa B, 

eles conseguem fazer um grande número de produtos com pequenas alterações em seu 

maquinário. Assim, boa parte de seus produtos possuem etapas de fabricação bastante 

parecidas. Emprega também um princípio muito comum em empresas que utilizam a 

Customização em Massa, que é a utilização de módulos padrões. Assim, consegue ter um 

volume de produção elevado nessas peças e só próximo ao término do processo de produção é 

que esses módulos são combinados para formar o produto final. 

 

4.3.3 Práticas Enxutas da Empresa B 

 

Segundo observado no estudo, a Empresa B já está adotando a Manufatura Enxuta na 

gestão do seu sistema produtivo, só que esse estudo também visava analisar a aplicação de 

práticas enxutas nas empresas do estudo de caso. Assim, no Gráfico 4 é apresentando um 

gráfico radar que demonstra o resultado de como foram observadas a aplicação de nove 

práticas da ME na Empresa B.  

 

GRÁFICO -  4: Práticas enxutas adotadas pela Empresa B 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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É possível perceber que a Empresa B possui evidências de muitas práticas enxutas 

em sua organização, mas mesmo assim não foi perceptível nenhuma prática completamente 

consolidada na organização. Dentre as práticas analisadas, as de controle de qualidade e 

produção puxada foram as que apresentaram melhores notas; já a integração da cadeia de 

fornecedores e a Manutenção Produtiva Total apresentaram notas inferiores à média total de 

utilização. A seguir, serão comentadas por ordem de desempenho como foi observada a 

utilização de cada prática enxuta na organização. As práticas de Controle de qualidade e 

Produção puxada já foram comentadas na seção anterior. 

Layout: Ao analisar o processo produtivo da Empresa B, é possível perceber que ela 

utiliza dois tipos de layouts em seu sistema. Na maior parte da fabricação o layout utilizado é 

o funcional, pois como os processos iniciais de produção são praticamente iguais para a 

produção da borracha das sandálias, a empresa faz a utilização de grandes máquinas para 

elevarem a produtividade. Já nas etapas finais, como por exemplo no acabamento, o processo 

se torna mais manual e é dividido em células de trabalho. Mesmo assim o fluxo não se torna 

mais lento nessa etapa, pois os estoques intermediários são evitados, devido as células de 

trabalho atuam de maneira eficiente onde as equipes são separadas por numeração e modelos 

do produto.  

Nessa etapa de acabamento os equipamentos são menores e móveis, o que facilita o 

trabalho. Também existem rondas periódicas de 5S para garantir que os funcionários 

mantenham suas estações de trabalho bem organizadas e assim garantir que quando houver 

alterações de atividades e mudanças de turno os funcionários não tenham dificuldades em 

encontrar ferramentas e outros itens de fabricação.  

Melhoria Contínua: A Empresa B vem demostrando uma excelente melhoria de 

desempenho nos últimos anos, principalmente no que diz respeito a redução das perdas de 

produção. Visando utilizar os conhecimentos e habilidades individuais dos funcionários, a 

empresa costuma incentivar seus funcionários a agirem e contribuírem para a melhoria dos 

processos de produção e assim buscar a excelência operacional. Assim, caso alguma sugestão 

dada pelo funcionário seja implantada ele será recompensado devidamente pela ideia. Em seu 

livro, May (2007) comenta que o método kayzen é mais facilmente aceito pelo seu espirito 

democrático, pois envolve todos os colaboradores para contribuírem com as mudanças, 

respeitando e premiando as suas contribuições. 
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O PDCA é amplamente divulgado na empresa, ela sempre busca treinar os 

funcionários que possuem cargos de liderança para que possam utilizar essa ferramenta com 

suas equipes e assim melhorarem seu desempenho. 

Redução do Setup: A disposição do maquinário na planta contribui bastante o 

processo de setup. Como a empresa trabalha com células de manufatura, a maioria das 

máquinas possuem um tamanho menor, o que facilita o processo de configuração por parte 

dos funcionários. Nesse tipo de máquina, as alterações para produção de um novo bom lote 

não devem ser superior a 5 minutos. As máquinas maiores possuem um nível de controle mais 

elaborado, para que não atrasem o processo, pois nelas são necessárias além das 

configurações quando da mudança dos moldes, também a realização de limpezas para evitar 

que resíduos da produção anterior atrapalhem e/ou interfiram no processo de produção desse 

novo lote. 

Fluxo Contínuo: O layout da unidade já foi pensado de forma funcional para facilitar 

o fluxo de produção, assim os grupos com necessidades de processamentos similares são 

direcionados com maior facilidade. O ritmo da produção é diretamente influenciado pelo 

mercado, pois mesmo a organização tentando conciliar a sua programação de produção com a 

filosofia just in time, é possível notar que existem estoques de produtos intermediários acima 

dos limites de estoque de segurança. 

Mapeamento de Fluxo de Valor: A Empresa B reunião alguns de seus funcionários e 

em conjunto com uma consultoria fizeram um mapeamento e foram diagnosticados dois 

pontos para melhorias em seu sistema produtivo: melhoria do nível de atendimento e redução 

de estoques desnecessários. O cumprimento dos planos é que está deixando a desejar, pois os 

prazos estipulados foram atrasados algumas vezes. Ainda assim, segundo o entrevistado, o 

mapa do estado futuro tem auxiliado a obter grandes melhorias nesses pontos. 

Manutenção Produtiva Total: Existem treinamentos por parte da empresa para que os 

colaboradores possam executar manutenções simples no equipamento, mas mesmo assim não 

é comum vê-los praticando. Isso demonstra uma baixa aderência à cultura enxuta nessa 

prática, uma vez que as manutenções feitas pelas equipes são com maior frequência coisas 

simples como lubrificação das suas máquinas. Em sua maioria, existe uma cobrança por parte 

dos supervisores para que atitudes como essa sejam executadas. Essa falta de 

comprometimento dos colaboradores acaba contribuindo para que as manutenções corretivas 

aconteçam com uma maior frequência do que foi planejado. A principal vantagem desse tipo 
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de prática é a sinergia que traz entre as áreas de produção e manutenção, possibilitando a 

empresa ganhos em qualidade, produtividade e segurança (SUN; YAM; WAI-KEUNG, 2003) 

Integração da cadeia de fornecedores: A empresa possui vários contratos com 

fornecedores e alguns deles estão em outros países. Dado esse motivo, a organização não 

consegue receber algumas matérias-primas em pequenos lotes, como prediz os princípios da 

Manufatura Enxuta. Como a organização possui um alto volume de produção, ela busca não 

se prejudicar devido atrasos de fornecedores; por isto, para itens primordiais ao processo ela 

busca sempre ter no mínimo dois fornecedores para atenderem suas demandas.   

 

4.4 ANÁLISE COMBINADA DOS CASOS 

 

A análise combinada, será utilizada para caracterizar os elementos-chaves da 

aplicação dos Paradigmas Estratégicos da Gestão da Manufatura nas duas empresas estudadas 

como forma de identificar similaridades e diferenças encontradas em cada uma delas. 

Com relação aos objetivos de desempenho, pode-se perceber que o porte produtivo 

da empresa impacta diretamente no seu foco estratégico. Enquanto isso, a Empresa A foca em 

baixos custos para que possa aumentar a sua produtividade, a Empresa B direciona seus 

esforços na busca de produzir com uma maior qualidade e entregar itens diferenciados aos 

seus clientes. O Gráfico 5, faz um comparativo do percentual de foco estratégico para cada 

Objetivo de Desempenho nas duas empresas estudadas. Pode-se perceber uma gestão mais 

evoluída da Empresa B, que possui um direcionamento do seu sistema produtivo 

extremamente preparado para as mudanças do mercado, e assim, diante da nova realidade, 

adaptar seu sistema de maneira rápida e eficiente.  

 

GRÁFICO -  5: Foco estratégico por Objetivo de Desempenho 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Dentre os princípios e capacitadores que direcionam as duas empresas estudadas, após 

conciliar os dados coletados, pode-se perceber que existem algumas similaridades, mas, em 

sua maioria, são grandes as diferenças de gestão desses dois sistemas produtivos. A Empresa 

A, que possui um maior foco em custo e produtividade, buscando atuar com princípios e 

capacitadores que possibilitem a sustentabilidade desse tipo de estratégia de gestão, no caso a 

Manufatura em Massa Atual, que podem lhe proporcionar o um alto desempenho com uma 

economia de escala.  

Já a Empresa B que tem como foco estratégico a qualidade e diversidade, busca atuar 

com equipamentos para auxiliar na detecção de falhas, funcionários com maior autonomia que 

auxiliam no processo de produção e contribuem para a melhoria dele e um sistema de controle 

da produção que atua com base na demanda do mercado. No Gráfico 6 é possível observar os 

diferentes graus de utilização de cada PEGEM diagnosticados nas duas empresas.     

 

GRÁFICO -  6: Grau de utilização das PEGEM’s 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Atualmente bastante difundidas no mundo empresarial, as práticas enxutas são 

utilizadas por empresas que buscam resultados diferenciados em suas organizações. Por esta 

razão, também se buscou identificar se as empresas estudadas adotavam alguma das nove 

práticas enxutas que foram levantadas com base na literatura. No Gráfico 7 é possível 

perceber as práticas que foram percebidas e seu nível de utilização nas empresas dos casos. 
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GRÁFICO -  7: Práticas Enxutas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se que as duas organizações buscam adotar práticas enxutas, até mesmo a 

Empresa A, que foi determinada como uma empresa que utiliza um sistema de Manufatura em 

Massa Atual.  A Empresa A consegue utilizar algumas práticas de maneira mais eficaz que a 

Empresa B, como é o caso da integração da cadeia de fornecedores, prática que é plenamente 

utilizada pela empresa. No caso, a Empresa B, que é tecnicamente uma empresa de 

Manufatura Enxuta, utiliza várias das práticas enxutas de uma maneira bem mais considerável 

que a Empresa A, sendo seu grau de utilização superior.  
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

As estratégias adotadas pelas empresas para gerenciar seus sistemas de gestão 

produtiva são influenciadas por fatores internos e externos. A definição do sistema de gestão 

ideal para cada organização deve ser muito bem pensada, mas inicialmente toda organização 

deve buscar entender o sistema que utiliza para que, assim, seja mais fácil para que ela possa 

agir do modo a melhorar seu desempenho produtivo. 

Este estudo viu como facilitador para auxiliar as organizações a fim de entender qual 

sistema produtivo elas adotam, os PEGEM’s – Paradigmas Estratégicos de Gestão da 

Manufatura, conceito criado por Godinho Filho (2004). Esses paradigmas foram criados com 

intuito de entender o estado atual da gestão da manufatura, como também determinar se este é 

o cenário mais indicado para esse tipo de gestão com base no mercado em que a organização 

está inserida. 

Esse estudo conseguiu definir o sistema de gestão produtiva utilizada por duas 

empresas paraibanas, com base nos Paradigmas Estratégicos de Gestão da Manufatura. Foi 

possível identificar que entre essas duas empresas, que a primeira utiliza a Manufatura em 

Massa Atual e a segunda a Manufatura Enxuta como direcionadores do seu sistema de gestão 

produtiva. A partir desses resultados, essas organizações podem entender de forma mais clara 

como atuam. E, caso considerem que o sistema diagnosticado não condiz com seu 

posicionamento de mercado, saberão como direcionar seus esforços para poder atuar com o 

objetivo de atingir o perfil produtivo adequado ou desejado.  

Mesmo em organizações que não adotam a Manufatura Enxuta, é possível perceber o 

direcionamento para utilização de algumas práticas oriundas desse paradigma da manufatura. 

Por isso, este estudo também buscou analisar se era possível encontrar práticas enxutas nas 

organizações que foram estudadas. Como resultado, pode-se perceber que as duas 

organizações buscavam adotar práticas enxutas no seu sistema de gestão produtiva e no dia a 

dia de suas unidades.  

Segundo um dos entrevistados, uma das maiores dificuldades para a adoção de 

maneira mais efetiva das práticas enxutas, e assim adotar plenamente a Manufatura Enxuta, 

são os custos financeiros para adaptar o sistema. Outro ponto que se pode perceber nas duas 

entrevistas, é que a dificuldade de assimilação dos princípios da Manufatura Enxuta é outro 
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fator limitante, mas que é possível de reverter com o trabalho de conscientização diária dos 

colaboradores por parte de suas lideranças. 

As duas organizações estudadas também consideram que seu desempenho 

operacional está acima do desempenho dos seus principais concorrentes. Consideram que não 

precisam de grandes melhorias para atingir melhores resultados, precisam basicamente 

melhorar a eficiência de seus processos internos. 

Logo, conclui-se que foi possível responder ao problema de pesquisa e atingir o 

objetivo geral, tendo em vista que foi possível definir o perfil de gestão produtiva das duas 

organizações estudadas, como também definir quais práticas enxutas eram adotadas por elas. 

Também foi possível atingir os objetivos específicos propostos, visto que: (1) conseguiu 

identificar quais eram as principais estratégias de gestão produtivas adotadas pelas indústrias 

brasileiras; (2) diagnosticou e avaliou o nível de utilização de nove práticas enxutas, que 

foram tidas como as mais comuns de acordo com a literatura; (3) Conseguiu determinar e 

analisar quais os fatores limitantes para adoção de práticas enxutas; E realizou uma auto-

avaliação das organização estudadas com relação ao seu desempenho operacional de acordo 

com seu sistema de gestão produtiva.  

Considera-se que essa dissertação traz contribuições positivas para a Engenharia de 

Produção, principalmente no que diz respeito à gestão de sistemas produtivos. Mesmo em se 

tratando de estudos de caso, não se pode generalizar os resultados obtidos, neste trabalho é 

possível perceber a aplicação de sistemas de gestão da manufatura, e também práticas e 

princípios produtivos que podem ser utilizados para a melhoria de resultados em outras 

organizações.  

Desse modo, as referências das organizações estudadas poderiam oferecer suporte 

para que outras empresas também pudessem atuar como as empresas dos casos atuam. Este 

trabalho fornece também um pouco da visão de como é o perfil de atuação produtiva de duas 

empresas paraibanas e pode fornecer sugestões de capacitação de trabalhadores no perfil 

dessas empresas. 
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6.1 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas das limitações inerentes ao estudo foram: 

 A baixa aderência de empresas para aplicação da pesquisa tipo survey, sendo 

necessário readaptar a pesquisa para um estudo multicaso; 

 Dificuldade na obtenção de alguns dados que não foram divulgados pelo 

gerente/coordenador entrevistado, os quais poderiam complementar algumas 

informações e contribuir com os resultados deste estudo;  

Verifica-se que a temática é bastante abrangente, e que pode possibilitar alguns 

estudos futuros, entre os quais, cabe destacar: 

 Aplicação da pesquisa como survey e assim delimitar o perfil industrial das 

empresas do estado; 

 Desenvolvimento deste estudo em outros estados, regiões, cidades ou 

aglomerados industriais; 

 Aprofundamento do estudo, para que além de identificar o sistema de manufatura 

utilizado, definir seja definido qual seria o sistema de gestão ideal para a 

organização; 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE GESTÃO PRODUTIVA 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

O presente questionário compreende o principal instrumento de pesquisa e coleta de dados para uma 

dissertação de mestrado em Engenharia de Produção na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

que tem como título: O perfil dos sistemas de gestão produtiva e das práticas enxutas adotadas por 

indústrias paraibanas, por intermédio do qual busco identificar em que tipo de sistemas produtivo se adéquam 

algumas empresas paraibanas e quais seriam as práticas tidas como enxutas que são por elas utilizadas. 

Esse instrumento tem o propósito de ser utilizado como um checklist de algumas práticas utilizadas 

por sua organização e assim nos fornecerá informações de como o seu sistema de gestão produtiva está atuando. 

Não será solicitada informação sigilosa, ainda assim as informações fornecidas serão tratadas com o sigilo 

necessário e utilizadas de maneira agregada, pois temos o intuito de compreender as práticas utilizadas em um 

segmento como um todo. Em momento algum da pesquisa será divulgado o nome das organizações 

respondentes. 

 

Por fim, assumimos o compromisso de lhes enviar um relatório com os resultados. 

 

Aproveito o ensejo para agradecer antecipadamente pela sua valiosa contribuição, e me coloco à 

disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.  

.  

Sandinailton Ralison A. Cirino 

Mestrando/Pesquisador 

E-mail: sandinailton@hotmail.com, Fone: (83) 9654-1896 

 

 

1º PARTE – CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Esta primeira parte do estudo se resume a classificação da empresa e ao perfil do 

respondente. 

 

1.1) Respondente da pesquisa: ______________________________________ 

1.2) Cargo que ocupa: _____________________________________________ 

1.3) Tempo de trabalho na empresa: ___________________________________ 

1.4) Qual o faturamento médio anual da empresa em reais: 

a) (   ) Menor que 2,4 milhões   b)  (    ) Entre 2,4 e 16 milhões    

c)   (   ) Entre 16 e 90 milhões  d)  (    ) Entre 90 e 300 milhões 

 

e)   (   ) Maior que 300 milhões   

 

1.5) Tipo de capital da empresa: 

a) (   ) Nacional     b) (   ) Internacional 

mailto:sandinailton@hotmail.com
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1.6) Setor de atuação: ____________________________________________ 

1.7) Principais produtos: ________________________________________ 

1.8) Qual a capacidade de produção diária de sua empresa: 

__________________________ 

1.9) Sua companhia possui algum tipo de certificação: 

a) ISO 9001   b) ISO 14001   c) OSHAS 18001 

b) SA 8000   d) ISO 26000 

1.10) Número total de funcionários na organização: _________________________ 

1.11) Número de funcionários no setor produtivo: ___________________________ 

 

 

2ª PARTE – IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESEMPENHO 

 

Essa parte deve ser respondida de acordo com sua percepção sobre a importância para 

os clientes de cada objetivos de desempenho da produção mostrados. Objetivo de desempenho 

pode ser considerado a maneira que a organização planeja competir no seu mercado com base 

na estratégia empresarial. Neste ponto a será utilizado uma escala de 1 a 9, onde os itens 1, 2 e 

3 da escala identificam um objetivo ganhador de pedido; os 4, 5 e 6, um objetivo qualificador; 

e os itens 7, 8 e 9 identificam os objetivos menos importantes. 

 

1 2 3 4 5 

O objetivo de 

desempenho 

proporciona uma 

vantagem crucial 

junto aos clientes, 

representando, 

portanto, o principal 

impulso para a 

competitividade da 

empresa. 

O objetivo de 

desempenho 

proporciona uma 

importante 

vantagem junto aos 

clientes, devendo, 

portanto, ser 

sempre 

considerado. 

O objetivo de 

desempenho 

proporciona uma 

vantagem útil 

junto à maioria 

dos clientes. 

O objetivo de 

desempenho na 

empresa precisa 

estar pelo 

menos no nível 

do bom padrão 

do setor 

industrial. 

O objetivo de 

desempenho na 

empresa precisa 

estar em torno da 

média do padrão do 

setor industrial. 

6 7 8 9 

O objetivo de 

desempenho na 

empresa precisa estar a 

pouca distância do 

restante do setor 

industrial. 

O objetivo de desempenho 

normalmente não é 

considerado pelos clientes. 

Mas pode tornar-se mais 

importante no futuro. 

O objetivo de 

desempenho é 

muito raramente 

considerado pelos 

clientes. 

O objetivo de desempenho 

nunca é considerado pelos 

clientes e, provavelmente, 

nunca será. 
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OBSERVAÇÃO: Por favor, considere os seguintes conceitos para responder o quadro abaixo: 

Custo – habilidade de produzir a custos cada vez mais baixos do que seus concorrentes; 

Produtividade – habilidade de manter o ritmo adequado de produção e atender a demanda a baixos custos; 

Qualidade 1 — habilidade de o sistema produtivo satisfazer a demanda dos consumidores em termos de 

adequação ao uso;  

Qualidade 2 — habilidade de o sistema produtivo satisfazer a demanda em termos de desempenho ou 

conformidade a um preço aceitável; 

Velocidade – habilidade de fazer com que o intervalo de tempo entre o início do processo de manufatura e a 

entrega do produto ao cliente seja inferior ao da concorrência; 

Flexibilidade 1 — habilidade de o sistema produtivo responder às mudanças no mix de produtos dentro de uma 

gama limitada de opções, ou seja, o processo é capaz de fornecer diversidade (pequena variedade de produtos 

alternativos bastante similares). Ela depende da obtenção de baixos tempos de setup; 

Flexibilidade 2 — habilidade de o sistema produtivo responder a grandes mudanças no mix de produtos, ou seja, 

o processo é capaz de fornecer distinção (grande variedade de produtos distintos); 

Pontualidade – habilidade do sistema produtivo de atender as demandas nos prazos de entrega solicitados pelos 

clientes. 

Customabilidade — habilidade de o sistema produtivo fornecer soluções satisfatórias às necessidades 

individuais dos clientes dentro de um mix de produtos preestabelecido; 

Adaptabilidade — habilidade de o sistema produtivo prosperar em um ambiente altamente propício a mudanças, 

caracterizado por inovações tecnológicas e necessidade incessante de lançamento de novos produtos. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Custo          

Produtividade          

Qualidade 1          

Qualidade 2          

Rapidez (velocidade)          

Flexibilidade 1          

Flexibilidade 2          

Pontualidade          

Customabilidade          

Adaptabilidade          
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3ª PARTE – PRINCÍPIOS/CAPACITADORES 

 

Nesta parte do questionário, suas respostas devem ser com relação aos princípios e 

capacitadores adotadas pela sua organização. Princípios seriam os fundamentos que norteiam 

a gestão do sistema produtivo, basicamente as ideias que sustentam o método de trabalho da 

organização e define o que deve ser feito para atingir os objetivos de desempenho. E os 

capacitadores são as ferramentas ou práticas, tecnologias e metodologias a serem empregadas 

pelo sistema produtivo da organização. Nesse ponto você terá que assinalar em uma escala de 

1 a 5, o grau de utilização desses fatores para sua organização, onde o 1 representa uma 

aplicação nula, ou seja, não existe na organização e o 5 representa uma plena utilização 

(conforme quadro abaixo), 

 

Não utilizado 

Avaliando 

possibilidade de 

implantação 

Em 

implantação 

Implantado 

recentemente 

Implantado 

integralmente 

     

 

 

 1 2 3 4 5 

Foco em clientes sensíveis aos baixos preços.      

Foco na padronização do produto, sendo que alguma 

diversidade é possível. 

     

Alta eficiência operacional em busca da alta produtividade.      

Alta especialização do trabalho.      

Foco na qualidade, com adoção de práticas tais como zero 

defeito, seis sigma, kaizen. 

     

Foco no fornecimento ao cliente de uma ampla diversidade 

de produtos, com pouca distinção. 

     

Foco na identificação e eliminação de desperdícios, com 

adoção de práticas tais como Mapeamento do Fluxo de 

Valor. 

     

Adoção da estratégia de controle da produção just in time, 

formada por vários princípios como a produção puxada, 

entre outros. 

     

Estabelecimento de autonomia e responsabilidade aos 

funcionários na tomada de decisões e ações (autonomação). 

     

Foco no atendimento aos clientes que priorizam a distinção 

de produtos, o tempo de resposta e o cumprimento de prazos. 

     

Adoção da estratégia de controle da produção que foca a 

competição baseada no tempo, em um ambiente de alta 

variedade de produtos. 

     

Uso de tecnologia voltada à redução do tempo de resposta da 

produção. 

     

Fornecimento rápido de produtos e cumprimento de prazos      

4 5 3 1 2 
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sem grandes estoques. 

Foco no atendimento da demanda fragmentada para 

diferentes gostos e necessidades. 

     

Redução no ciclo de desenvolvimento do produto e também 

no ciclo de vida dos produtos. 

     

Participação do cliente ao longo das etapas do ciclo de vida 

dos produtos. 

     

Tecnologia voltada para a customização e para o contato 

com o cliente. 

     

Foco na identificação de novas e inéditas oportunidades de 

negócios. 

     

Gestão baseada em competências chave.      

Desenvolver habilidades para dominar mudanças e 

incertezas. 

     

Empresa virtual e/ou manufatura virtual.      

Tecnologia focada em parcerias virtuais.      

 

 

4ª PARTE – PRÁTICAS DE MANUFATURA ENXUTA 

  

Nessa parte serão apresentadas algumas perguntas referentes ao planejamento e/ou 

aplicação de práticas enxutas na organização. 

 

5.1) A empresa oferece/ofereceu algum treinamento sobre Manufatura Enxuta aos seus 

colaboradores? 

a) (   ) Sim   b) (   ) Não 

5.2) Em algum momento a organização pleiteou adequar seu sistema produtivo ao sistema 

de ME? 

a) (   ) Sim   b) (   ) Não 

5.3) Em sua opinião, caso a organização decidisse utilizar ou se já utiliza a Manufatura 

Enxuta, dentre as opções abaixo quais seriam/foram os principais fatores restritivos 

para sua organização? 

a) (   ) Aceitação da alta administração   

b) (   ) Fatores Financeiro (custo de implementação) 

a) (   ) Assimilação da mentalidade enxuta pelos colaboradores   

b) (   ) Adequação dos processos produtivo a ME 

c) (   ) Outro fatores:_________________________________ 
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Algumas das práticas que são utilizadas pela sua empresa são apresentadas abaixo, 

com base na escala gostaria que respondesse o nível de utilização delas em sua organização. 

Seja rigoroso ao atribuir o grau de utilização; Caso tal prática seja desconhecida ou não seja 

utilizada, considere a resposta como 1. 

 

Não utilizado 

Avaliando 

possibilidade 

de implantação 

Em 

implantação 

Implantado 

recentemente 

Implantado 

integralmente 

     

 

 1 2 3 4 5 

Ppull01: Todas as ordens de produção correspondem a 

pedidos firmes de clientes. 

     

PPull02: A entrega de produtos acabados aos clientes finais é 

realizada dentro do prazo prometido. 

     

PPull03: A produção em cada estação de trabalho é "puxada" 

pela demanda atual da próxima estação. 

     

PPull04: Utilizamos na empresa kanban, quadros, ou 

recipientes de sinais para controlar a produção. 
     

PPull05: Costumamos satisfazer nossa programação diária 

conforme o planejado. 

     

Supfeed01: Estamos frequentemente em contato próximo 

com os nossos fornecedores. 
     

Supfeed02: Visitamos com frequência as fábricas dos nossos 

fornecedores. 
     

Supfeed03: Damos feedback aos nossos fornecedores com 

relação a qualidade de seus produtos e ao desempenho de 

entrega. 

     

Supfeed04: Esforçamo-nos para estabelecer relacionamentos 

de longo prazo com nossos fornecedores. 
     

SupJIT01: Os fornecedores estão diretamente envolvidos no 

processo de desenvolvimento de produto. 
     

SupJIT02: Nossos principais fornecedores entregam em 

nossas plantas na base JIT (no momento certo, sem atrasos). 
     

SupDev01: Nossos principais fornecedores estão localizados 

na proximidade de nossas plantas. 
     

SupDev02: Temos comunicação em nível corporativo para 

questões importantes com os principais fornecedores. 
     

SupDev03: Tomamos medidas ativas para reduzir o número 

de fornecedores em cada categoria. 
     

Flux01: Os produtos são classificados em grupos com 

necessidades de processamento similares. 
     

Flux02: Os produtos são classificados em grupos com 

necessidades de roteamento similares. 
     

Flux03: Equipamentos são agrupados para produzir em fluxo 

contínuo as famílias de produtos. 
     

Flux04: Famílias de produtos determinam o layout da 

fábrica. 
     

4 5 3 2 1 
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Flux05: O ritmo de produção está diretamente ligado com a 

taxa de demanda dos clientes. 
     

Cqzd01: Há identificação e combate às causas raízes de 

defeitos (causas raízes são os problemas que deram início ao 

encadeamento de acontecimentos que gerou o defeito). 

     

Cqzd02: Há baixo índice de retrabalho.      

Cqzd03: Os funcionários utilizam equipamentos de liberação 

rápida (chaves estrelas e as alavancas de travamento). 

     

Cqzd04: Existem auditorias de qualidade.      

Cqzd05: Os gráficos de controle estão sendo traçados para o 

controle do processo e os produtos de qualidade. 

     

Cqzd06: Há inspeção de qualidade em 100% dos itens.      

Cqzd07: As máquinas são dotadas de dispositivos que 

detectam anormalidades, tais como peças defeituosas ou 

quebras. 

     

Cqzd08: As máquinas param automaticamente quando 

alguma anormalidade é detectada. 

     

Cqzd09: Os funcionários têm autonomia de paralisar a linha, 

parcial ou totalmente, bem como solicitar ajuda quando 

alguma anormalidade é detectada. 

     

Cqzd10: Implementação de TQM: para atingir zero defeitos.      

MPT01: Há preferência pela manutenção preventiva, ao 

invés de manutenção corretiva. 

     

MPT02: Existe manutenção autônoma, ou seja, os 

operadores são capacitados a executar a manutenção 

preventiva básica de suas máquinas (inspeção diária, 

lubrificações e limpezas). 

     

MPT03: Os funcionários são treinados para detectarem 

anormalidades nas máquinas e equipamentos que usam em 

seu trabalho. 

     

MPT04: A manutenção dos equipamentos é feita 

regularmente. 
     

MPT05: Mantemos excelentes registros de todas as 

atividades relacionadas com a manutenção de equipamentos. 
     

Setup01: Temos tempos de setup baixos em nossas plantas.      

Setup02: Estamos trabalhando para reduzir os tempos de 

setup em nossas plantas. 

     

Setup03: Tempos longos de ciclo de produção impedem 

respostas rápidas às solicitações dos clientes. 

     

Setup04: Longos períodos para fornecimento impedem 

respostas rápidas às solicitações dos clientes. 
     

Setup05: São estudadas, frequentemente, medidas para 

eliminação de ajustes desnecessários (por exemplo, evitar o 

uso de parafusos e porcas de tamanhos diferentes, redução do 

número de roscas, redução do número de orifícios). 

     

Setup06: Existe espaço suficiente ao redor das máquinas para 

facilitar a movimentação dos operadores durante os setups. 

     

Setup07: Convertemos a maior parte do tempo de setup em 

setup externo (setup começa a ocorrer enquanto a máquina 

ainda estiver funcionando). 
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Layt01: Organizamos nosso chão de fábrica para que os 

processos e máquinas estejam próximas umas das outras. 

     

Layt02: Organizamos nosso chão de fábrica, por meio de 

células de manufatura. 

     

Layt03: Temos poucos grandes equipamentos 

(empilhadeiras, carrinhos, rebocadores, etc.) para mover 

materiais. 

     

Layt04: Nossas máquinas são agrupadas de acordo com a 

família de produtos a que se dedicam. 

     

Layt05: O layout do chão de fábrica contribui para estoques 

baixos e rápidos em todo o processo. 

     

Layt06: Nossos processos estão localizados próximos uns 

dos outros para que manuseio de materiais e a escassez de 

peças sejam minimizados. 

     

Layt07: Nós tendemos a usar equipamentos menores, que 

são móveis e flexíveis. 

     

Layt08: Existe aplicação de programas 5S ou similar.      

Mcont01: Nos últimos anos os percentuais de perdas na 

produção apresentaram redução. 

     

Mcont02: A produtividade do trabalho mostra tendência 

crescente no decorrer dos anos. 

     

Mcont03: Produtividade das máquinas mostra tendência 

crescente no decorrer dos anos. 

     

Mcont04: A empresa tem demonstrado esforços sinceros 

para a implementação e adoção plena de Gestão da 

Qualidade Total (TQM – Total Quality Management) e 

Kaizen. 

     

Mcont05: As melhorias realizadas na produção são sempre 

padronizadas. 

     

Mcont06: Todos os membros da organização são treinados 

para terem conhecimento da filosofia, princípios e práticas 

básicas voltadas a redução de perdas. 

     

Mcont07: Os operadores recebem algum tipo de recompensa, 

financeira ou não, pela participação em atividades de 

melhoria contínua. 

     

Mcont08: A alta gerência está envolvida diretamente com os 

programas de melhoria. 

     

MFV01: Existem mapas do estado atual e do estado futuro 

para todas as famílias de produtos. 

     

MFV02: Existem planos de ação para implantar os mapas do 

estado futuro, com designação de responsabilidades e prazos. 

     

MFV03: Os mapas do estado atual e do estado futuro são 

elaborados e analisados por uma equipe com representantes 

de todas as áreas da empresa envolvidas no fluxo de valor. 

     

MFV04: O mapeamento do fluxo de valor não se restringe ao 

nível porta-a-porta, também incluindo a cadeia de 

suprimentos. 
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5ª PARTE – DESEMPENHO OPERACIONAL 

Em comparação com seus concorrentes, indicar o nível de desempenho operacional de 

sua empresa (em uma escala de 1-5). 

Pior 

desempenho 

Desempenho 

moderadamente 

inferior 

Compete 

igualmente 

Desempenho 

moderadamente 

superior 

Melhor 

desempenho 

     

 1 2 3 4 5 

Entrega rápida comparado com os concorrentes      

Custo unitário de produção comparado aos concorrentes      

Produtividade global      

Satisfação total dos clientes      

 

 

4 5 3 2 1 


