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Resumo
A busca pela certificação ISO 9000 influenciou substancialmente as empresas

brasileiras, principalmente pela globalização econômica e a  derrubada das barreiras
comerciais que existiam anteriormente. Uma ferramenta eficiente para verificar as
melhorias decorrentes da implantação dos programas de qualidade é a mensuração dos
desperdícios. Porém, os desperdícios não têm recebido a atenção devida por parte dos
profissionais contábeis se considerado o potencial informativo em termos de evidenciar
oportunidades de otimização de resultados. Sua mensuração pode ser visualizada através de
relatórios contábeis que mostrem os diferentes tipos de desperdícios, associados a
indicadores gerais de desempenho da empresa, trazendo informações de grande utilidade ao
gestor.

Palavras chave: Desperdícios, relatórios gerenciais, mensuração.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 2 / 16 -

1. Introdução

O ambiente de mercado onde atualmente as empresas estão inseridas

continuamente vem se alterando e a competição ficando cada vez mais acirrada. A

diminuição de barreiras alfandegárias e o aparecimento de grandes blocos

comerciais (Mercosul, Nafta, Mercado Comum Europeu) sinaliza que a

concorrência tende a ocorrer em nível internacional.

Esta nova forma de competição global impõe que as empresas estejam

compromissadas com o contínuo aperfeiçoamento de seus produtos/processos e

com a eliminação dos desperdícios.

Ao contrário das empresas tradicionais que contavam com a complacência

do mercado quando este absorvia suas ineficiências suportando preços altos, as

empresas modernas são impelidas a procurar ininterruptamente maior

produtividade e eficiência. Assim, as atividades que não agregam valor ao produto

devem ser reduzidas sistemática e incessantemente, não se admitindo mais

qualquer forma de desperdício.

Pelos sistemas de custos da qualidade atuais os gestores não obtêm dados e

informações suficientes sobre as oportunidades de eliminar desperdícios e

promover o contínuo aperfeiçoamento de atividade, dificultando assim, importantes

decisões de investimentos em tecnologias avançadas de produção. À medida que os

gestores conhecerem os desperdícios que ocorrem em suas empresas poderão

melhorar seu processo de tomada de decisões, auferindo os benefícios que

decorrem de um adequado conhecimento das relações entre custos e qualidade.

Neste artigo aborda-se o controle dos desperdícios através de sua

identificação e propõem-se formas de mensurá-los a fim de possibilitar seu

tratamento conveniente.

2. Conceitos de Desperdícios

Desperdícios (Brimson,1996) são constituídos pelas atividades que não

agregam valor e que resultam em gastos de tempo, dinheiro, recursos sem lucro,
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além de adicionarem custos desnecessários aos produtos. Atividades que não

agregam valor são as que podem ser eliminadas sem que haja deterioração no

desempenho da empresa (custo, função, qualidade e valor agregado).

Outro conceito nesta mesma linha (Nakagawa, 1993) atribui como

desperdício todas as formas de custos que não adicionam qualquer valor ao

produto, sob a ótica do consumidor. Exemplifica com o caso de fabricante de

televisores que só adiciona valor ao combinar e montar as partes necessárias para

produzi-los. Qualquer coisa além disso configura-se como desperdício. Por esta

definição, contar e estocar partes componentes, qualquer forma de inspeção, testes,

transportes, preenchimento de controles internos, perdas durante o processo,

atividades de reprocessamento e atendimento de garantias e outros seriam formas

de desperdícios.

Os desperdícios não só não adicionam valor aos produtos como também

são desnecessários ao trabalho efetivo, sendo que ocasionalmente até reduzem o

valor destes produtos (Bornia, 1995). Enquadram-se nesta categoria a produção de

itens defeituosos, a movimentação desnecessária, a inspeção de qualidade,

capacidade ociosa, etc. Ou seja, poderiam englobar os custos e as despesas

utilizados de forma não eficiente.

Desperdício (Robles Júnior, 1996) é a perda a que a sociedade é submetida

devido ao uso de recursos escassos. Esses recursos escassos vão desde  material,

mão-de-obra e energia perdidos, até a perda de horas de treinamento e aprendizado

que a empresa e a sociedade perdem devido, por exemplo, a um acidente de

trabalho.

Assim, para eliminar desperdícios cumpre analisar todas as atividades

realizadas na fábrica e tentar excluir aquelas que não agregam valor à produção.

Para facultar um melhor entendimento de quais são  estas atividades, cabe

classificá-las convenientemente.

3. Classificação dos Desperdícios

Shigeo Shingo, reconhecida autoridade mundial em Just-in-time, (apud

Corrêa, 1996) identificou sete categorias: Desperdício de Superprodução,
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Desperdício  de Espera ou Ociosidade, Desperdício de Transporte, Desperdício de

Processamento, Desperdício de Movimento, Desperdício de Produção de Itens

Defeituosos e Desperdícios de Estoques.

O Desperdício de Superprodução consiste na produção maior que a

necessária ou produção antecipada, aumentando os estoques e ocultando eventuais

imperfeições no processo. Como imperfeições no processo Shingo cita os altos

tempos de preparação de máquinas, incerteza da ocorrência de problemas de

qualidade e confiabilidade de equipamentos, descoordenação entre a demanda e a

produção em função de quantidades e momentos, material percorrendo grandes

distâncias ocasionado pelo arranjo físico inadequado.

Quanto ao Desperdício por Espera ou Ociosidade, este refere-se ao

material que está esperando para ser processado, formando filas que visam a

garantir altas taxas de utilização dos equipamentos. Já Antunes Jr. (apud Bornia,

1995) cita que esta forma de desperdício é formada pela capacidade ociosa, quer

dizer, por trabalhadores e instalações parados, o que gera custos. Diz que os

principais geradores deste desperdício são elevados tempos de setup, falta de

sincronização da produção e falhas imprevistas no sistema produtivo.

Desperdício de Transporte  consiste na movimentação de materiais que

geram dispêndio de tempo e de recursos. Uma vez que são necessários somente por

restrições do processo e das instalações, que impõem distâncias a serem percorridas

pelo material ao longo do processamento, não agregam valor algum.

Conceitua-se como Desperdício de Processamento as atividades de

transformação desnecessárias para que o produto adquira suas características

básicas de qualidade. Acontece quando se trabalha fazendo peças, detalhes ou

transformações dispensáveis ao produto.

Relacionam-se aos Desperdícios de Movimento, a movimentação inútil na

consecução das atividades, ou seja, à ineficiência da operação propriamente dita. O

nome deriva dos estudos de movimentos de Gilbreth, para quem a ineficiência

resulta de movimentações desnecessárias no trabalho de transformação dos

produtos.
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Desperdícios de Produção de Itens Defeituosos: são os problemas de

qualidade que ocasionam os maiores desperdícios do processo. Produção de

itens defeituosos implica em desperdiçar materiais, disponibilidade de mão-de-

obra, disponibilidade de equipamentos, movimento e armazenagem de material

defeituoso, etc.

Além de ocultarem outros tipos de desperdícios, os Desperdícios de

Estoques implicam em desperdício de investimento e espaço. Ainda acarretam

custos financeiros para sua manutenção, custos quanto à obsolescência dos

produtos estocados e custos de oportunidade pela perda de mercado futuro para a

concorrência com menor “lead time”.

Bornia (1995) defende que poder-se-ia acrescentar mais uma categoria: os

desperdícios de matéria-prima, isto é, matérias-primas consumidas de forma

anormal ou acima do estritamente necessário à elaboração do produto.

Todas as formas mencionadas de desperdícios, de uma forma ou outra,

contribuem para redução da lucratividade das empresas. Contudo, mesmo sabendo

da sua existência, tais desperdícios não costumam ser devidamente mensurados.

4. Mensuração dos Desperdícios

Analisados os conceitos de desperdícios, pode-se incorrer no equívoco de

considerar que das tradicionais categorias de Custos da Qualidade (Prevenção,

Avaliação, Falhas Internas e Falhas Externas), talvez a que melhor enquadraria o

conceito de desperdício seria a das Falhas e nesta como Falhas Internas. Huge

(apud Nakagawa, 1993), contribui com esta visão ao afirmar que, devido às falhas

internas e externas, que são as causas da má qualidade dos produtos, os

manufaturados tradicionais têm incorrido em desperdícios da ordem de 20% a 40%

do custo total de produção.

Porém o conceito de desperdício é muito mais abrangente que o das falhas

internas, superando-o em termos de informações gerenciais ao englobar por

exemplo, os custos relacionados com processos ineficientes. Os custos de

processos ineficientes também constituem-se em fonte insofismável de desperdício
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mas não seriam enquadradas como custos da não qualidade nas classificações

tradicionais referenciadas.

Um aspecto que corrobora esta superioridade é que mesmo em atividades

que tenham sido corretamente executadas pode haver desperdícios. Se tomar como

exemplo que o tempo de mão-de-obra tenha sido utilizado em atividades

desnecessárias, ainda que o produto haja sido elaborado corretamente na primeira

vez, torna-se presente a existência de desperdício de mão-de-obra. Porém, este fato

dificilmente será contemplado num sistema tradicional de custos da qualidade.

Também na indústria da construção civil, em que há registros de casos de

33% de desperdícios de material (Robles Júnior, 1996), fica evidente que o

conceito de desperdícios vai muito além do conceito de falha interna. Esta

superioridade é demonstrada, por exemplo, com a madeira utilizada nas

construções. Neste caso o desperdício não surge, necessariamente, de produtos mal

elaborados pois a madeira é imprescindível à construção e parte dela é

desperdiçada no processo.

Além disso, (Shank, 1997) os sistemas de custo-padrão costumam

institucionalizar desperdícios como refugos e retrabalhos, havendo previsões

normais para eles e o custo das unidades defeituosas é repassado às unidades boas.

Ou seja, aceita e por conseqüência subsidia, os refugos. Isso favorece a visão

tradicional sobre qualidade, que diz ser muito caro corrigir todos os defeitos e

contraria a gestão da qualidade total na busca continuada por melhorias.

Quando assume esta parcela de desperdício como normal ou aceitável, traz

a lume um confronto entre a visão das empresas tradicionais e o comportamento

que compulsoriamente as empresas modernas devem adotar, em decorrência das

exigências de mercados de acirrada competição. Enquanto a empresa tradicional

não necessitava aprimoramento contínuo da eficiência, pois suas ineficiências eram

absorvidas pelo mercado (então menos concorrido), da empresa moderna exige-se

a busca incessante pela melhoria da produtividade e eficiência. Por isso, a produção

da empresa moderna deve primar por evitar ao máximo ineficiências oriundas da

má qualidade, trabalhos improdutivos, etc.

Crê-se que a mensuração dos desperdícios constitui-se num modelo

superior ao modelo utilizado tradicionalmente para os custos da má qualidade
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interna (falhas internas), em termos de fornecimento de informações gerenciais

também por detectar aumento de eficiência decorrentes de programas de

qualidade. Ao ser mensurado, o desperdício possibilita inúmeras informações,

através de medidas não-financeiras de qualidade, que podem ser utilizadas para

priorizar, incentivar ou premiar iniciativas de melhorias no processo no sentido

de reduzir, por exemplo, os desperdícios de espera, processamento,

movimentação, etc.

Por não poder tolerar qualquer forma de desperdício, as atividades que não

contribuem efetivamente para agregar valor ao produto devem ser reduzidas,

contínua e sistematicamente, no sentido da companhia poder continuar inserida no

mercado competitivo que ora se apresenta. O caminho para buscar subsídios para

conter desperdícios é identificá-los e tentar mensurá-los convenientemente

adotando-se unidades de medidas específicas.

5. Utilização de Unidades de Medida para Desperdícios

Para avaliar os processos em termos de sua lucratividade, bem como em

relação às necessidades de melhorias e ainda embasar novos investimentos em

qualidade, a estipulação e uso de medidas torna-se pertinente.

Juran (1991) enfatiza que o sistema de coleta de dados deve fornecer dados

básicos cumulativos em várias unidades de medidas não-financeiras, convertendo-

as a posteriori para unidades monetárias.

Sakurai (1997) ressalta que embora seja importante saber o valor gasto em

qualidade para cada produto, devem ser considerados também denominadores para

facilitar comparações entre fábricas. Ressalta que a adequação de um denominador

comum para uma empresa depende fundamentalmente de sua estrutura

organizacional.

Shank (1997) menciona que existem duas grandes vantagens na utilização

de medidas não-financeiras. A primeira é que a maioria delas pode ser relatada

numa base de tempo quase real. A segunda é que as ações corretivas sobre estas

medidas podem ser iniciadas também quase imediatamente. Um relatório de
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desempenho de medidas não-financeiras é essencial para fornecer um contínuo

feedback aos gestores na busca pela melhoria da qualidade.

No mesmo sentido, (CRC-SP, 1995) a utilização de indicadores de

desempenho da empresa reveste-se de importância para a análise, avaliação da

rentabilidade do investimento em qualidade e principalmente para tomada de

decisão.

Para utilização de unidades de medida para desperdícios torna-se

necessário  atribuir valor aos desperdícios e escolher bases para esta mensuração

6. Atribuição de Valor aos Desperdícios

A utilização de unidades de medidas passa pela atribuição de valor aos

Desperdícios. Para avaliar os Desperdícios por Transporte (movimentação interna

de materiais), inicialmente deve-se mensurar o tempo gasto nesta atividade e em

seguida apurar os recursos alocados para tanto (máquinas, equipamentos e

operadores). Assim, os salários, encargos sociais, depreciações, combustíveis e

demais fatores envolvidos no transporte dos materiais no interior da fábrica devem

ser computados e o total do período relacionado com as bases de mensuração

selecionadas. Se este pessoal e equipamentos de transportes não forem utilizados

em tempo integral (por exemplo somente no transporte de lote com no mínimo

determinada quantidade), acarretará ociosidade, gerando outra forma de

Desperdício.

Na mensuração do Desperdício com Espera ou por Ociosidade, constituído

pela capacidade ociosa e originado principalmente por elevados tempos de

preparação de máquinas, pela falta de sincronização da produção e ainda por falhas

não previstas no sistema produtivo, este deve ser segregado em Ociosidade dos

trabalhadores e Ociosidade das instalações ou máquinas.

No caso da Ociosidade relacionada aos trabalhadores, ao visar atribuir

valor a esta forma de Desperdício, primeiramente deve ser anotado o tempo em que

os funcionários permanecem sem trabalhar. Em seguida apura-se o valor do

salário/hora dos funcionários, que deve ser multiplicado pelo tempo ocioso para

apurar o valor do Desperdício por Ociosidade.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 9 / 16 -

Para a Ociosidade relacionada com as instalações e máquinas, a forma de

mensurá-la passa pela anotação do tempo parado e pela determinação do valor da

depreciação mensal destas instalações e maquinários. A depreciação mensal é

dividida pelo número de horas mensais trabalhadas normalmente, fornecendo o

valor por hora de depreciação. Pela multiplicação do tempo parado pelo valor

horário da depreciação, obtém-se o equivalente em Desperdício por Ociosidade das

máquinas e instalações.

Uma outra possibilidade é dividir a depreciação mensal pelas horas totais

do mês (e não somente pelas horas trabalhadas normalmente no período), o que

evidenciaria o desperdício das instalações e maquinários realmente existente, por

não serem utilizados após o horário de expediente cotidiano.

Nas situações abordadas de ociosidade de máquinas e instalações, em

função do alto valor envolvido, ao montante mensurado deste desperdício pode ser

acrescido uma taxa de custo de oportunidade, “i”, como forma de avaliar o quanto

está sendo perdido por investir-se nestes itens, mantendo-os ociosos por

determinado período mensalmente, e não optar por outra forma de investimento

daqueles recursos financeiros.

O Desperdício por Estoques advém principalmente dos custos financeiros

para manutenção de estoques e da obsolescência dos itens estocados. Existe ainda

um componente intangível que é a competitividade devida à maior flexibilidade da

empresa quando esta consegue a redução de estoques. Para o cálculo do

Desperdício relativo ao custo financeiro de manutenção de estoques deve ser

considerado que existem estoques de produtos prontos, estoques de matérias-

primas e estoques de produtos em processamento (inacabados).

O Desperdício relacionado com produtos em processamento tem sua

mensuração substancialmente dificultada em função das diversas fases que o

processo possui e os conseqüentes inúmeros estoques ao longo do processo.

Quanto ao Desperdício por estoques de produtos prontos e ao Desperdício

por estoques de matérias-primas, suas mensurações passam pela obtenção do valor

do estoque médio de ambos. A este valor médio estocado aplica-se uma taxa de

custo de oportunidade, conforme mencionado em parágrafo precedente, apurando-

se o desperdício de recursos para manter tais estoques.
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O procedimento seguinte é a escolha das bases  que serão utilizadas para

mensuração.

7. Escolha de Bases para Mensuração dos Desperdícios

Para o gestor que decide sobre investimentos em melhorias contínuas

somente valores monetários não irão suprir suas necessidades informativas.

Relacionar estes valores com alguma base de medição proporciona informes mais

completos, facultando decisões corretas.

A base a ser utilizada pode influenciar substancialmente a interpretação dos

dados sobre desperdícios e deve ser definida criteriosamente, com muito cuidado.

Quando escolher as bases que serão adotadas para quantificar os desperdícios, o

administrador deve levar em consideração o tipo de informação que deseja dispor,

o tipo de comportamento dos dados utilizados e as características da empresa.

Feigenbaum (1994) defende a adoção de no mínimo três bases,

dependendo do produto e tipo de fabricação específicos da empresa. Por preocupar-

se com influências externas diz que as bases selecionadas devem refletir relações

correntes e na sua escolha devem ser observadas questões quanto à sua

sensibilidade frente a oscilações da produção; influência da automação,

sazonalidade das vendas e se são afetadas por flutuações de preços dos materiais.

Sugere, então, alguns exemplos de bases a serem adotadas: mão-de-obra direta;

custo inicial na entrada, custo final na saída; custo da produção na saída; valor

agregado; itens equivalentes de produção útil e receita líquida.

Juran (1991) também defende que é melhor começar com diversas bases e

depois, à medida que os gerentes se familiarizem com os relatórios, manter

somente as mais significativas. Aponta bases de medição como: hora de mão-de-

obra direta; custo da mão-de-obra direta; custo da fabricação em dólares; valor

adicionado; vendas, em valor monetário e unidades produzidas.

Qualquer que seja a base selecionada a mesma apresentará limitações se

considerarmos que sofrem influência de fatores exógenos, o que acaba

prejudicando a comparabilidade das unidades de medidas ao longo do tempo.
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As bases relacionadas à mão-de-obra, por exemplo, têm o inconveniente de

serem afetadas pela automação e a conseqüente diminuição do gasto com o quadro

de pessoal. No que diz respeito às bases ligadas às vendas, estas poderão ser

prejudicadas por oscilações sucedidas nos preços, pelas alterações no mix

demandado, sazonalidade das vendas, políticas de marketing, etc.

Igualmente, as bases fundamentadas no custo de produção poderão sofrer

com alterações em termos do ciclo de produção. As bases relacionadas com

unidades produzidas têm a possibilidade de serem influenciadas por ganhos de

produtividade oriundos de novos processos ou metodologias implementados na

produção.

O importante, então, é a escolha de bases que sejam adequadas às

características específicas de cada empresa e às suas necessidades de informações.

Como exemplos de bases que podem ser utilizadas para mensurar

desperdícios, sugere-se as seguintes:

- valor das vendas líquidas;

- volume de unidades produzidas;

- valor agregado [VVL menos matéria-prima empregada];

- custo da mão-de-obra direta;

- custo de transformação [Custo total menos Matéria-prima empregada];

- custo total de produção.

A escolha da base “Valor das Vendas Líquidas” prende-se ao fato de que

esta  informação é facilmente obtida, além de ser compreendida por todos dentro da

organização.

O “Volume de Unidades Produzidas” por ser utilizado para monitorar o

comportamento dos custos da qualidade em relação à produtividade e ainda por sua

simplicidade de obtenção.

Para eliminar a influência de prováveis futuras variações nos custos das

matérias-primas, o valor destas é subtraído das Vendas Líquidas para obter-se o

“Valor Agregado”. O motivo principal para seleção desta base é justamente esta
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possibilidade de isentar-se das conseqüências da elevação de preços por parte dos

fornecedores, preservando sua significação em termos de comparabilidade ao longo

de diversos períodos.

A base relacionada ao “Custo da Mão-de-obra Direta” foi escolhida

principalmente por considerar-se os fatores da facilidade de obtenção e

compreensão, bem como por esta base não ser afetada pela variação do custo da

matéria-prima.

A base fundamentada no “Custo de Transformação (Custo total de

produção menos Custo com Matérias-primas consumidas)” é recomendável quando

o método de custeamento dos produtos existente na empresa for o Método U.E.P.

(Unidades Esforço de Produção), pela facilidade de que este dado é fornecido pelo

próprio sistema.

A última base sugerida é a dos “Custos Totais de Produção”. Pode ser

utilizada com a finalidade de observar o comportamento dos custos indiretos de

produção. Isto porque, mesmo  nos casos em que sua participação seja menor que a

dos custos diretos, a tendência observada é que tais custos passem a ganhar,

principalmente  em decorrência da automação, cada vez mais importância em

termos de gestão de custos.

Estabelecidas as  bases de mensuração a serem empregadas, resta

determinar as unidades de medidas às quais fundamentarão informações gerenciais

de grande utilidade para decisões no sentido de reduzir desperdícios.

8. Exemplo

A mensuração dos desperdícios passa pela atribuição de valor aos mesmos

e pela escolha das bases de comparação, utilizadas para estipular unidades de

medida comparáveis numa série temporal.

Por exemplo: no setor de extrusão da indústria “ALFA” o tempo de

preparação de máquinas para iniciar a produção de um novo produto consumiu em

média 30 (trinta) minutos por dia, no mês de julho. Os funcionários deste setor, que

ficam ociosos neste período, têm custo total por hora (somatório de salários e

encargos mensais divididos pelo número de horas disponíveis) no valor de $ 50,00.
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Supondo jornada de trabalho mensal de 30 dias, obtém-se o Desperdício com

Ociosidade dos trabalhadores ocasionado pela preparação de máquinas no valor de

$ 750,00 ($ 50,00 X 30 dias X 0,50 horas/dia). Sabendo que a Folha de

Pagamentos do mês equivale a $ 12.000,00, a unidade de medida pode ser

calculada conforme o quadro 1:

Período: Julho

Ociosidade-Trabalhadores = [Desperdício mensal / Folha Pagamentos mês ] x 100

Ociosidade-Trabalhadores = [ $ 750,00                 /       $ 12.000,00              ] x 100

Ociosidade-Trabalhadores =        0,062500  x  100

Ociosidade-Trabalhadores =              6,2500%

Quadro 1. Cálculo da Ociosidade no mês de Julho

No mês de agosto conseguiu-se a redução dos tempos de preparação para

20 (vinte) minutos, através de treinamento e adequação dos tempos e movimentos.

Mantidos os demais valores relacionados aos trabalhadores (Custo total por

hora em $ 50,00 e Folha de Pagamentos mensal), calcula-se o novo valor de

Desperdício por Ociosidade-Trabalhadores que representa $ 500,00 ($ 50,00  X 30

dias X  0,33333 horas/dia). O cálculo do índice de desperdício deste mês é obtido

como apresentado no quadro 2:

Período: AGOSTO

Ociosidade-Trabalhadores = [Desperdício mensal / Folha Pagamentos mês ]  x 100

Ociosidade-Trabalhadores = [        $ 500,00      /     $ 12.000,00            ]   x 100

Ociosidade-Trabalhadores =        0,041667  x  100

Ociosidade-Trabalhadores =              4,1667%

Quadro 2. Cálculo da ociosidade no mês de Agosto

Para facilitar a análise gerencial podem ser estabelecidos relatórios

comparativos, como expresso no quadro 3:
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Relatório Desperdícios – Ociosidade Trabalhadores

Causa: Tempo de preparação de máquinas (set-up)

Base de Comparação: Folha de Pagamentos mensal ($ 12.000)

Meses            Valor $                            Unidade de Medida (%)

Julho/00          750,00                                            6,250%

Agosto/00       500,00                                            4,167%

Quadro 3. Relatório de desperdício com ociosidade

Pelo exemplo mencionado, infere-se que o investimento realizado em

treinamento e/ou adequação dos tempos e movimentos representou uma

economia anual de $ 3.000,00 ($ 250,00 x 12 meses) ou de 2,083% da Folha de

pagamentos do setor. Desta forma, ao mensurar o desperdício, o gerente passou

a contar com informações, através de medidas não-financeiras, que pode

utilizar para estabelecer, priorizar, incentivar ou premiar iniciativas de

melhorias no processo. Além disso, a redução do tempo de desperdício

ocasiona um aumento da produtividade fabril, pela utilização dos minutos que

antes eram desperdiçados de forma improdutiva.

9. Conclusão

A economia mundial está globalizada e, em conseqüência, há uma

intensificação da concorrência em  termos quantitativos e qualitativos. O tempo é

um fator que não pode ser desperdiçado num contexto em que os velhos

paradigmas empresariais são rapidamente questionados e desdenhados, substituídos

por novas formas de vislumbrar o mundo empresarial.

Nesta era da Qualidade, o desperdício será duramente punido. Períodos

longos de espera na linha de produção e retrabalho são expressões proibidas num

ambiente em que eliminar todo desperdício possível é a palavra de ordem. Mesmo

que a atitude de tentar evitar desperdícios seja praticada nos meios produtivos, vale
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lembrar aos administradores que a racionalização de recursos deve ser visada

constantemente, sob pena de a competitividade da companhia ser prejudicada.

A mensuração proposta dos desperdícios supera o controle tradicional dos

custos da qualidade relativo às falhas internas, em termos de suporte a programas

de qualidade e produtividade. Isto porque mensurar desperdícios permite

acompanhar seu comportamento e fornece maiores subsídios para ações de controle

do que a determinação dos custos da qualidade usualmente utilizados.
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