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Resumo 
 
A configuração tecnológica dos sistemas de manufatura avançada, assim como a dos 
sistemas derivados de suas matrizes, incluem modernas técnicas de produção, cujo 
desempenho em termos de produtividade constitui objeto de investigação científica em 
diversas áreas do conhecimento. Ao longo dos anos, os termos produção e produtividade 
têm sido largamente confundidos, apesar dos significados extremamente diferentes que 
os envolvem. O conceito produção designa a transformação de entradas escolhidas em 
saídas desejadas. Com o desenvolvimento das atividades de processamento e a 
organização do setor terciário, o termo produção foi estendido ao de operação, para 
designar também as atividades de realização de serviços. Por outro lado, 
tradicionalmente a produtividade tem sido definida como sendo a relação entre as saídas 
geradas por um sistema e os insumos necessários, à produção dessas saídas, ou seja, a 
comparação entre as saídas e as entradas de um sistema de fabricação. Deste modo, a 
definição de produtividade como a relação entre resultados e recursos aplicados decorre 
de uma visão genérica, que coloca a empresa como um sistema, cujos processos 
internos não são totalmente explicitados. Sabe-se que a indústria de curtume, ao longo 
dos últimos anos, tem incorporado modernas tecnologias de produção e de gestão, tais 
como o balanceamento de fluxos puxados por kanban, programação da produção com 
MRP, controle estatístico de processo, além de outras técnicas inspiradas no conceito de 
manufatura avançada. Para se avaliar e medir os benefícios ou resultados de um sistema 
produtivo, ou mesmo de uma organização, é preciso que se conheçam o conceito e as 
medidas de produtividade. Assim sendo, o presente artigo discute a estrutura e análise 
do processo de avaliação da produtividade nos sistemas produtivos dos curtumes, 
focalizando de modo especial à definição e os problemas de mensuração da 
produtividade em ambientes de manufatura avançada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
Segundo Severiano Filho (1999) a configuração tecnológica dos sistemas de 

manufatura avançada, assim como a dos sistemas derivados de suas matrizes, incluem 
modernas técnicas de produção, cujo desempenho em termos de produtividade constitui 
objeto de investigação científica em diversas áreas do conhecimento. Ao longo dos anos, 
os termos produção e produtividade têm sido largamente confundidos, apesar dos 
significados extremamente diferentes que os envolvem. 

 
De acordo com o autor, o conceito de produção designa a transformação de entradas 

escolhidas em saídas desejadas. Com o desenvolvimento das atividades de 
processamento e a organização do setor terciário, o termo produção foi estendido ao de 
operação, para designar também as atividades de realização de serviços. 

 
Por outro lado, tradicionalmente a produtividade tem sido definida como sendo a 

relação entre as saídas geradas por um sistema e os insumos necessários à produção 
dessas saídas, ou seja, a comparação entre as saídas e as entradas de um sistema de 
fabricação. Deste modo, a definição de produtividade como a relação entre resultados e 
recursos aplicados decorre de uma visão genérica, que coloca a empresa como um 
sistema, cujos processos internos não são totalmente explicitados. 

 
Sabe-se que a indústria de curtume, ao longo dos últimos cinco anos, tem 

incorporado modernas tecnologias de produção e de gestão, tais como o balanceamento 
de fluxos puxado por KANBAN, programação da produção com MRP, controle estatístico 
de processo, além de outras técnicas inspiradas no conceito de manufatura avançada. 

 
Para se avaliar e medir os benefícios ou resultados de um sistema produtivo, ou 

mesmo de uma organização, é preciso que se conheçam o conceito e as medidas de 
produtividade. Assim sendo, o presente artigo discute a estrutura e análise do processo 
de avaliação da produtividade nos sistemas produtivos dos curtumes, focalizando de 
modo especial a definição e os problemas de mensuração da produtividade em 
ambientes de manufatura avançada. 
 
 
2. BASE CONCEITUAL DOS SISTEMAS DE MANUFATURA AVANÇADA 

 
 
 
De um modo geral, a configuração organizacional e tecnológica dos modernos 

sistemas de produção responde, em princípio, às exigências dinâmicas do mercado 
industrial, submetido às grandes transformações que modificaram profundamente os 
métodos de concepção dos produtos, bem como seus modos de fabricação e 
distribuição. 

 
Inicialmente, é importante caracterizar claramente os elementos de definição dos 

chamados sistemas de manufatura avançada. Rastreando-se a literatura especializada 
no assunto, algumas dificuldades de terminologia são encontradas. Essas dificuldades 
decorrem do fato de que este é um assunto relativamente novo, cuja massa de 
conhecimento tem sido submetida a constantes evoluções. Desse modo, algumas 



expressões assumem um significado diferente, em relação àquelas já utilizadas ou, 
ainda, algumas delas se referem a termos não totalmente reconhecidos. 

 
A definição do que seja um sistema de manufatura avançada parece constituir um 

conceito relativamente novo, pelo menos ao nível da produção literária. Son Young 
(1991) considera que a manufatura avançada é aquela que emprega modernas 
tecnologias de manufatura (AMT's - Advanced Manufacturing Technologies), as quais 
normalmente não são utilizadas pelos sistemas convencionais de fabricação. Essas 
tecnologias, são todos os hardwares e softwares avançados de produção, 
característicos dos modernos sistemas de manufatura. 

 
Com base nesta consideração, pode-se definir um sistema de manufatura avançada 

como sendo uma configuração de recursos combinados, com densidade e 
competência tecnológicas incorporadas, para a produção de bens com elevado 
grau de desempenho. Nesse sentido, os vetores densidade e competência 
tecnológicas constituem os elementos de diferenciação entre os sistemas modernos e os 
sistemas convencionais de fabricação. 

 
Densidade e competência tecnológicas, por sua vez, são elementos característicos 

das tecnologias avançadas de produção, cujas técnicas se aplicam tanto ao 
gerenciamento de sistemas produtivos, quanto à execução e operação desses sistemas. 
Essas técnicas aparecem na literatura sob diversas denominações, algumas 
implicitamente incluídas em outras ou mesmo com nomes diferentes, apesar de se 
referirem à mesma técnica. 

 
A maior parte dessas técnicas faz uso intensivo de recursos computacionais 

(hardwares e softwares), como é o caso dos sistemas CAD (Projeto Auxiliado por 
Computador); CAE (Engenharia Auxiliada por Computador); CAM (Manufatura Auxiliada 
por Computador); CAPP (Planejamento do Processo Auxiliado por Computador); CAQ 
(Qualidade Auxiliada por Computador); CIM (Manufatura Integrada por Computador); 
CNC (Comando Numérico Computadorizado); EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados); 
FMC (Célula Flexível de Manufatura); FMS (Sistema Flexível de Manufatura); MRP 
(Planejamento das Necessidades de Material); MRP II (Planejamento dos Recursos da 
Manufatura); OPT (Tecnologia de Produção Otimizada), além de toda a gama de 
equipamentos de automação e robótica. 

 
Outras técnicas dizem respeito a princípios e elementos conceituais relacionados 

com a organização e gestão do sistema produtivo. Em geral, trata-se de tecnologias que 
definem procedimentos para o gerenciamento da manufatura, associados ao 
estabelecimento e consecução de metas de qualidade e produtividade, através do 
envolvimento pleno dos recursos humanos. Nesta categoria incluem-se, dentre outros, os 
seguintes sistemas: ABC (Custeio Baseado nas Atividades); ABM (Gestão Baseada nas 
Atividades); JIT (Just-In-Time); KANBAN (Cartões para Puxar a Produção); MC 
(Manufatura Celular); PFA (Análise do Fluxo de Produção); TQC (Controle de Qualidade 
Total); TQM (Gestão da Qualidade Total).  

 



A concepção de um sistema de produção incorporando essas novas tecnologias 
envolve uma série de fatores, como, por exemplo, complexidade, design tecnológico, 
custos, etc. Desse modo, dificilmente um processo de produção agregará todas essas 
técnicas. É verdade, porém, que algumas delas podem ser perfeitamente combinadas, 
como é o caso do MRP/KANBAN, JIT/CIM, MRP/OPT, etc. 
 
2.1. Principais Características dos Sistemas de Manufatura Avançada 
 
2.1.1. Manufatura JIT  

 
O JIT é mais do que uma técnica ou um conjunto de técnicas de administração da 

produção. Está sendo considerado como uma completa filosofia, a qual inclui aspectos de 
administração de materiais, gestão da qualidade, arranjo físico, projeto do produto, 
organização do trabalho e gestão de recursos humanos. Algumas expressões são 
geralmente usadas para traduzir aspectos da filosofia JIT, como: produção sem estoques, 
eliminação de desperdícios, manufatura de fluxo contínuo, esforço contínuo na resolução 
de problemas, melhoria contínua dos processos. 

 
O sistema JIT tem por objetivo fundamental a melhoria contínua do processo 

produtivo. O JIT visa fazer com que o sistema produtivo alcance melhores índices de 
qualidade, maior confiabilidade de seus equipamentos e fornecedores e maior 
flexibilidade de resposta, principalmente através da redução dos tempos de preparação 
de máquinas, permitindo a produção de lotes menores e mais adequados à demanda do 
mercado (CÔRREA; GIANESI, 1993). Porém, a meta do JIT é desenvolver um sistema 
que permita a um fabricante ter somente os materiais, equipamentos e pessoas 
necessárias para cada tarefa. 
 
2.1.2. Manufatura Integrada por Computador 

 
O avanço das pressões competitivas no ambiente da produção industrial suscitou o 

surgimento de tecnologias e métodos modernos de manufatura, com utilização intensiva 
dos recursos computacionais. Entre essas inovações, o sistema CIM (Manufatura 
Integrado por Computador) tem-se apresentado como uma estratégia dominante no 
escopo da manufatura. 
 

Uma definição dos sistemas CIM pressupõe a articulação obrigatória e priori de três 
elementos básicos desses sistemas: 

 
 Os serviços de informação computacional; 
 Os mecanismos de integração das atividades operacionais; 
 As tecnologias avançadas de produção. 

 
Vale ressaltar, que o sistema CIM é tratado pelos autores renomados, muito mais 

como uma filosofia de gerenciamento operacional, que integra as atividades 
organizacionais em sua totalidade, do que mesmo como um conceito meramente 
tecnológico. 
 
2.1.3. Manufatura Flexível 
 

Os novos padrões e atributos da competitividade impõem a necessidade de que os 
sistemas de manufatura produzam de acordo com as conformidades e exigências do 
cliente, atendendo a indicadores crescentes de produtividade. Nesse sentido, o conceito 
de manufatura flexível se apresenta como uma resposta adequada a esse problema, 



particularmente quando a organização trabalha em um ambiente de produção de baixo 
ou médio volume, conforme explicita Crouhy e Greif (1991). 

 
Uma definição geral dos sistemas flexível, apresentada por Baglin  et al. (1990), 

estabelece que um sistema de Manufatura Flexível (FMS) é um sistema de produção 
formado por grupos de máquinas numericamente controladas (centro de máquinas), além 
de um mecanismo para processamento de material, os quais operam juntos, de acordo 
com um computador central. 
 
2.1.4. Manufatura Controlada por Kanban 

 
O desenvolvimento do conceito de produção puxada, no âmbito da filosofia just-in-

time de manufatura, pressupõe a definição de técnicas e mecanismo de controle de 
produção. Nesse contexto de acepções modernas sobre os sistemas de produção, o 
sistema kanban apresenta igualmente uma particular importância, decorrente dos 
princípios e características que ele assume. 
 

Na linguagem japonesa, o termo kanban designa elementos de expressão visual, tais 
como cartão, tíquete,placa, etc. Na abordagem gerencial dos sistemas de produção, o 
termo designa um sistema que autoriza a operacionalização da produção, assim como a 
redução dos estoques intermediário e final, através da utilização de sinais que informam, 
por exemplo, que a operação “B” está pronta para receber o trabalho processado na 
operação “A”. 
 
2.1.5. Manufatura Programada com MRP 

 
O MRP (cálculo das necessidades de materiais) e MRP II (planejamento dos 

recursos de manufatura) são os sistemas de administração da produção de grande porte 
que mais têm sido implantados pelas empresas, ao redor do mundo, desde os anos 
setenta. 
 

Os objetivos principais dos sistemas de cálculo das necessidades são permitir o 
cumprimento dos prazos de entrega dos pedidos dos clientes com a mínima formação de 
estoques, planejando as compras e a produção de itens componentes para que ocorram 
apenas nos momentos e nas quantidades necessárias, nem mais, nem menos, nem 
antes, nem depois. 

 
O fundamento básico do MRP II é o princípio do calculo de necessidades, uma 

técnica de gestão que permite o cálculo, viabilizado pelo uso de computador, das 
quantidades e dos momentos em que são necessários os recursos de manufatura 
(materiais, pessoas, equipamentos, entre outros). O cálculo de necessidades dos 
componentes é feito a partir das necessidades dos produtos finais. 

 
Desse modo, analisando-se as abordagens atribuídas ao sistema JIT, ao FMS, ao 

sistema CIM, a operação de controle kanban, bem como ao ambiente MRP, verifica-se 
que seus objetivos operacionais, em termos de resultados a serem alcançados são 
linearmente similares. 

 
Essas similaridades podem ser apresentadas em termos de sincronização do fluxo 

produtivo, da eliminação total de desperdícios, da redução dos estoques intermediários e 
finais, da diminuição dos tempos improdutivos, do melhoramento da qualidade dos 
produtos, da integração das atividades organizacionais, da otimização das atividades de 
seqüenciamento, entre outros. 
 
 



3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INDÚSTRIA DE CURTUME 
 
 
 
O couro sempre esteve presente na evolução econômica brasileira. Inicialmente 

tratada de forma artesanal, a indústria de curtume evoluiu em níveis mundiais, possuindo 
conhecimentos e tecnologia fundamentais ao fabrico de couros de alta qualidade, 
reconhecidos internacionalmente. 

 
O segmento de curtumes no Brasil tem uma participação histórica no Produto Interno 

Bruto – PIB situada em torno de 0,6%, emprega 60 mil pessoas diretamente, ocupando 
um lugar de importância econômica e social no País, principalmente pelos empregos 
gerados; indiretamente, na manufatura de bolsas, cintos e, notadamente, calçados. Este 
último contribui, hoje, com cerca de 3,5% do PIB nacional, contando com 
aproximadamente 4.000 unidades industriais, consolidando a vocação e a importância do 
setor coureiro como multiplicador de empregos, dada a sua função intermediária no 
processo produtivo calçadista. 

 
Observa-se que o setor coureiro é responsável por uma relevante parcela da 

economia, com capacidade para atuar em novos mercados e com grande potencial para 
aumentar a produtividade da cadeia em parceria com a pecuária e a indústria 
manufatureira, com melhoria na qualidade do produto. O rebanho brasileiro é o maior 
rebanho comercial do mundo, com aproximadamente 160 milhões de cabeças, sendo 
abatidas por ano 31 milhões. 

 
A indústria de curtume é composta por:  
 
• Curtume tradicional: é aquele que tem a capacidade de realizar todas as 

operações de beneficiamento, desde o couro cru até o couro acabado;  
 

• Curtume de wet-blue (couro curtido com sais de cromo): é o curtume que realiza 
as operações desde o couro cru até o couro wet-blue; 
 

• Curtume de acabamento: inicia suas operações a partir do wet-blue até o couro 
acabado; 
 

• Seção de acabamento: é o curtume que realiza a operação de acabamento a 
partir da matéria-prima couro semi-acabado. 

 
Além do mercado de couro acabado, há mercados para cada um dos produtos dos 

processos intermediários da indústria: wet-blue e semi-acabado; os couros cru, wet-blue 
e semi-acabado podem ser considerados como bens do tipo quasi-commodity. 
Entretanto, o couro acabado oferece possibilidade para diferenciação de produto; os 
curtumes e seu principal cliente (indústria de calçados) no Brasil estão 
predominantemente localizados no Rio Grande do Sul, São Paulo e no Ceará. 

 
A participação percentual da exportação de maior valor agregado – Crust (semi-

acabado) e Acabado, fechou o ano de 2001 com 28,35%. A participação de wet-blue no 
total exportado ficou em 69,53%. A Itália, Portugal e Espanha continuam dominando o 
destino das exportações brasileiras de couro em quantidade; dois terços dos couros que 
saem do País vão para os países citados, todos europeus. Só a Itália fica com mais de 
40% do couro exportado para Europa. Esta tem sido a política dos países da união 
européia, sustentada pela taxação de 6,5% nas entradas de couro de maior valor 
agregado (Crust e Acabado) e de zero por cento na entrada de wet-blue. 

 



O quadro 1 apresenta a participação em % na quantidade exportada em 2001. 
 

QUADRO 1: PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NA QUANTIDADE EXPORTADA EM 2001. 
Tipo de couro Jan./Dez. 2001 

Salgado 2,11% 
Wet-blue 69,53% 

Crust 14,67% 
Acabado 13,68% 
TOTAL 100% 

FONTE: COUROBUSINESS, 2001. 
 
Entretanto, observa-se no quadro 1 que o couro wet-blue continua sendo o campeão 

do total de couros exportados no período de janeiro a dezembro de 2001. A razão é uma 
só, muita quantidade produzida e pouca agregação de valor no preço final do produto, 
sem esquecer dos impactos que seus resíduos apresentam. 

 
Constata-se, em vista dos dados do quadro 1, que a indústria de curtume nacional 

não conseguiu estabelecer, em nível mundial, uma marca própria, forte, competitiva, isso 
no que se refere aos tipos de couro de maior valor agregado (Crust e Acabado). Uma das 
conseqüências está relacionada à falta de integração entre os elementos da cadeia 
produtiva do setor coureiro-calçadista. 
 
 
4. AS EXPERIÊNCIAS DE MANUFATURA AVANÇADA NA INDÚSTRIA 

NACIONAL DE CURTUME 
 
 
 
Com base nos conceitos de manufatura avançada, desenvolveu-se uma pesquisa do 

tipo exploratória junto a cinco empresas da indústria brasileira do curtume, utilizando-se 
de um questionário programado e dirigido aos gerentes de produção destas 
organizações. Trata-se na verdade de um estudo multi-caso, cujas empresas 
pesquisadas são de médio e grande porte, escolhidas em função da disponibilidade de 
resposta aos questionários enviados. 
 
4.1. Diagnóstico do Processo Produtivo das Empresas 

 
De acordo com os dados coletados, constatou-se que apenas a empresa “A” possui 

linha de produção controlada por kanban, apesar de 60 % delas utilizarem um sistema 
de PCP (planejamento e controle da produção) informatizado.  

 
Esta constatação, associada ao fato de que 80 % delas operam a tecnologia TPM 

(manutenção total preventiva), indica que as técnicas de manufatura avançada estão 
sendo implantadas de forma isolada nestas empresas, o que representa uma perda de 
sinergia para o sistema produtivo. 

 
Um dado importante, no entanto, diz respeito ao fato de que 60 % delas informaram 

operar um processo de produção sob encomenda, sinalizando a noção de estarem 
buscando uma sincronização entre produção e demanda, o que constitui uma das 
principais características da filosofia just-in-time. Esta constatação é legitimada também 
pelo fato de que as mesmas possuem apenas um estoque mínimo, não se identificando 
nelas a prática da formação de estoques. A tabela 1 apresenta os dados coletados na 
pesquisa, identificando as características do processo produtivo de cada empresa. 
 



TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO PRODUTIVO DAS EMPRESAS ESTUDADAS 
 

VARIÁVEIS EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
C 

EMPRESA 
D 

EMPRESA 
E 

Sistema de Controle Kanban–KANBAN X     
PCP Informatizado – PCP Info X  X  X 
Manutenção Preventiva – TPM  X X X  X 
Controle Estatístico do Processo-CEP   X X  
Processo sob Encomenda – Penco X X   X 
Fornecedores Certificados – FC  X  X X  
Suporte de CPD – CPD sup  X X    
Produção Balanceada X X X   
Operadores Polivalentes X X X X  
Inspeção Final em 100% X X X X  
Sistema da Qualidade   X X X 
Máquinas Flexíveis    X  

  FONTE: Pesquisa direta, 2001. 
 
 

GRÁFICO 1 – CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO PRODUTIVO DAS EMPRESAS ESTUDADAS  

FONTE: Pesquisa direta, 2001. 
 
O Gráfico 1, que ilustra os resultados deste diagnóstico, indica também que 40 % 

das empresas estudadas realizam controle estatístico de processo, o qual representa 
uma importante ferramenta dos ambientes de manufatura avançada. Isto posto, é 
possível assumir que existe uma tendência significativa, a nível das empresas 
investigadas, de modernização do processo produtivo da indústria do curtume, 
acompanhando uma mudança que hoje acontece a nível internacional. 

 
Neste sentido, a segunda parte desta pesquisa investigou o sistema de medição e 

acompanhamento do desempenho utilizado por estas empresas, na tentativa de 
verificar a sintonia existente entre as técnicas de produção empregadas e as medidas de 
produtividade operadas pelas mesmas. 
 
4.2. Medidas de Produtividade das Empresas Estudadas 

 
Conforme demonstração apresentada na Tabela 2, a pesquisa identificou oito 

medidas convencionais de produtividade que são operadas pelo conjunto das empresas 
estudadas, caracterizando assim, parte do sistema de medição do desempenho existente 
nestas empresas. Destes indicadores, quatro deles representam medidas parciais de 
produtividade ou de produtividade de fator simples, quais sejam: produção por hora-
homem; produção por hora-máquina; produção por hora de equipamento e produtividade 
do capital investido. Os outros quatro indicadores referem-se a medidas agregadas de 
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produtividade, sendo elas: produção por seção de trabalho; produtividade mensal da 
fábrica; produtividade mensal das máquinas; produtividade mensal das seções. 

 
TABELA 2 – MEDIDAS CONVENCIONAIS DE PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

 

VARIÁVEIS EMPRESA 
A 

EMPRESA 
B 

EMPRESA 
C 

EMPRESA 
D 

EMPRESA 
E 

Produção por Hora-Homem     X 
Produção por Hora-Máquina X     
Produção por Hora de Equipamento   X   
Produção por Seção de Trabalho   X   
Produtividade Mensal da Fábrica X  X   
Produtividade Mensal das Máquinas   X   
Produtividade Mensal das Seções   X   
Produtividade do Capital Investido X     

 FONTE: Pesquisa direta, 2001. 
 
 

GRÁFICO 2 – MEDIDAS CONVENCIONAIS DE PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

 
FONTE: Pesquisa direta, 2001. 

 
Conforme a ilustração do gráfico 2, a produtividade mensal da fábrica constitui a 

medida convencional de desempenho mais comum utilizada pelas empresas estudadas, 
sendo operada por 40 % delas. Observa-se também que as empresas “B” e “D” não 
possuem nenhuma medida convencional de desempenho de seus processos, sinalizando 
a ausência de qualquer prática de medição e acompanhamento do desempenho.  

 
Entre as empresas estudadas, a empresa “C” é a que apresenta a melhor 

performance em termos de sistema de medição, utilizando cinco indicadores de 
produtividade. Observe que as medidas de desempenho utilizadas referem-se todas a 
indicadores típicos dos ambientes convencionais de produção, não servindo para aferir 
os reais benefícios decorrentes das técnicas de manufatura avançada. Neste sentido, 
uma segunda rodada de questionamento levantou as medidas de produtividade 
associadas às técnicas de manufatura avançada, apresentando os resultados ilustrados 
na Tabela 3. 
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TABELA 3 – INDICADORES DE PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS ESTUDADAS 
 

VARIÁVEIS EMPRESA 
A 

EMPRESA
B 

EMPRESA 
C 

EMPRESA 
D 

EMPRESA 
E 

Taxa Mensal de Refugo X  X   
Taxa Mensal de Retrabalho X  X   
Taxa Mensal de Produtos Defeituosos   X   
Taxa Mensal de Reclamações do Cliente X     
Taxa de Devolução de Pedidos X     
Índice de Absenteísmo da Mão-de-Obra   X   
Índice de Rejeição   X   
Tempo Médio de Fabricação   X   
Taxa de Ociosidade das Máquinas   X   
Taxa de Ociosidade da Mão-de-Obra   X   

   FONTE: Pesquisa direta, 2001. 

GRÁFICO 3 – INDICADORES DE PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

     FONTE: Pesquisa Direta, 2001. 
 

Conforme a ilustração do Gráfico 3, a taxa mensal de refugo e a taxa mensal de 
retrabalho constituem os indicadores de produtividade mais comuns utilizados pelas 
empresas estudadas, sendo ambos operados por 40 % delas. A empresa “C” é, sem 
dúvida, a organização com a melhor performance em termos de sistema de medição, 
operando 8 das 10 medidas de produtividade rastreadas.  

 
Observe que a taxa mensal de reclamações do cliente, de produtos defeituosos, 

de devolução de pedidos, de absenteísmo, de rejeição, de ociosidade das 
máquinas, de ociosidade da mão-de-obra e o tempo médio de fabricação, 
importantes medidas de desempenho dos ambientes avançados de produção, são 
operadas, cada uma delas, por apenas uma das empresas pesquisadas, indicando a 
baixa sintonia entre o uso de técnicas de manufatura avançada e suas respectivas 
medidas de desempenho. 
 
 
5. CONCLUSÕES 

 
 
 
A experiência de realização deste estudo sugere um conjunto de considerações 

importantes, seja em relação ao campo do conhecimento em que está inserido, seja em 
relação à indústria investigada. Assim sendo, tais considerações podem ser 
apresentadas como segue: 
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1. A partir dos casos examinados, constatou-se que existe uma elevada demanda, 
por parte das empresas pesquisadas, em torno das técnicas de manufatura avançada. 
Percebe-se, no entanto, que se trata de uma demanda individual e não agregada, 
sugerindo a inexistência, no âmbito da indústria, de uma rotina de modernização 
tecnológica do setor. 
 

2. O uso de sistemas de medição baseado em medidas convencionais de 
produtividade, conforme constatado, demonstra a desarticulação existente entre a 
configuração tecnológica dos sistemas produtivos desta indústria e seus respectivos 
processos de acompanhamento e controle de produção. Esta constituição já observada 
por Kaplan (1990) em indústrias americanas de hardware computacionais e por 
Severiano Filho (1995) na indústria agro-alimentar francesa, indica a ausência de 
conhecimento, por parte destas indústrias, acerca dos sistemas de medição de 
produtividade conectados com novas tendências dos sistemas de manufatura. 
 

3. Neste novo ambiente, os objetivos de manufatura têm sido estabelecidos, 
geralmente, em termos absolutos. Desta forma, espera-se que seja possível implementar 
mudanças de atitudes e de formas de se pensar manufatura, que conduzam efetivamente 
à consecução dos resultados pretendidos que correspondem a um dos pilares da filosofia 
de excelência empresarial: contínuo aperfeiçoamento. 

 
Sem sombra de dúvida, a meta de qualquer empresa, seja ela tradicional ou 

engajada com as novas filosofias de manufatura, é a de utilizar seus recursos de forma 
eficiente e eficaz, para produzir produtos que sejam competitivos no mercado global, em 
termos de custo, qualidade, função e prazos. Entretanto, no atual ambiente de 
concorrência internacional extremamente agressiva, só será possível realizar a meta de 
utilizar eficiente e eficazmente os recursos de uma empresa, através das novas 
estratégias de produção, ou seja, tecnologias avançadas de manufatura. 
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