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EDITORIAL 

 

É com muita alegria que a FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e 

Educação apresenta mais uma edição da Revista Científica, que compartilha conhecimentos e 

contribui para o aperfeiçoamento profissional e intelectual dos seus leitores. 

A Revista disponibiliza artigos baseados em pesquisas realizadas pelo corpo docente da FAI, 

por pesquisadores de todo país e por profissionais graduados das áreas de gestão, tecnologia, 

educação e engenharia, que nos enviam produções cientifico-acadêmicas para concorrer a uma 

vaga nas publicações deste periódico. 

A FAI agradece aos autores das obras pela contribuição na realização desta edição de 

número 19, deixando o convite para pesquisadores das áreas em referência participarem das 

próximas publicações.  

  

Boa leitura! 

Prof. Me. Alexandre Franco de Magalhães  

Diretor da FAI 
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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar os fatores determinantes da competitividade e a relação da produtividade e 

as crises econômicas. A pesquisa foi efetuada baseando-se em fundamentos do estudo de economia capazes de 

relacionar o crescimento ou estagnação econômica com a variação da produtividade e competitividade explorando 

aspectos macroeconômicos e históricos no contexto brasileiro e global. 

 

Palavras Chave: Crises. Investimento. Competitividade e Produtividade. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the determinants of competitiveness and the relationship between productivity and 

economic crises. The research was conducted based on economics study foundations that can relate economic 

growth or stagnation with the variation of productivity and competitiveness, exploring macroeconomic and 

historical aspects in the Brazilian and global context. 

 

Keywords: Crises. Investment. Competitivity and Productivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Rattner (1967), a 

produtividade pode ser considerada como 

uma medida que avalia a eficiência e a 

racionalidade das atividades econômicas. 

De forma aplicada esta medida é 

definida como a relação entre o insumo 

(input) e a produção (output), no nível da 

empresa, da indústria ou da economia 

global. Elevar o nível da produtividade, de 

um ponto de vista estático, significaria 

aumentar a produção (output) com a mesma 

combinação dos fatores de produção 

(input), ou ainda, manter o nível de 

produção, realizando economias no insumo 

dos fatores. Por mais complexo que seja, é 

importante se ter instrumentos de medição, 

normalmente conhecidos como 

indicadores, de tal modo a determinar e 

averiguar o desempenho da empresa ou da 

economia, bem como para avaliar a 

exequibilidade dos planos e metas de 

desenvolvimento econômico.  

Independentemente do ponto de 

vista ideológico, é natural que a Economia 

apresente comportamento cíclico, ainda que 

existam períodos de estabilidade. Em 

alguns casos como o da Austrália (Mauad, 

2016), o crescimento vem ocorrendo 

paulatinamente há um tempo considerável.  

Desde o ano de 1992, o país não 

registra sequer um trimestre de recessão, 

muito provavelmente em decorrência das 

políticas econômicas de liberdade de 

iniciativa, abertura de mercado e elevada 

competitividade, mas casos como o 

Australiano são exceções.  

Segundo De Carvalho (2018), em 

alguns momentos há crescimento e em 

outros há queda da atividade econômica, o 

que é um padrão normal na economia de 

mercado. Ou seja, de tempos em tempos 

economias passarão por crises e isso é 

inevitável. O que pode variar são as razões 

que levam às crises, os setores da economia 

que serão mais afetados e a sua intensidade. 

Em geral, grandes crises afetam, de alguma 

forma, em maior ou menor grau, todos os 

países em função de sua estrutura produtiva, 

da condição de competitividade e da 

interdependência entre eles.  

A competitividade internacional de 

um determinado país pode ser definida, 

basicamente, como a capacidade de se 

produzir e vender mais barato que países 

concorrentes ou ainda, produzir com maior 

valor agregado e qualidade de tal forma a 

atender melhor às necessidades dos 

clientes. Quando uma nação é mais 

competitiva que as outras, é bastante 

provável que seus produtos e serviços 

alcancem um mercado mais amplo que seus 

pares. O incremento da competitividade 

depende da eficiência produtiva e da 

capacidade de inovação, que traz lucros e 

permite maior formação de capital para se 

investir em um novo ciclo de inovações e 

melhoria de produtividade.   Desse modo, 
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economias mais eficientes alcançam 

maiores índices de competitividade, e, 

portanto, apresentam maior facilidade para 

fazer com que seus bens e serviços 

produzidos atinjam o mercado externo, 

elevando suas exportações.  A 

competitividade internacional é geralmente 

medida pela taxa de câmbio real além de 

uma série de indicadores como os que 

compõem o Índice de Competitividade 

Global (ICG).  

Os principais fatores que afetam a 

competitividade internacional são a 

eficiência empresarial, a eficiência 

governamental, a performance econômica e 

a qualidade da infraestrutura. Um total de 

doze subfatores compõe a análise do grau 

de competitividade das nações. 

De acordo com o Relatório Global 

de Competitividade (2017-2018) do Fórum 

Econômico Mundial, existe consenso que o 

crescimento econômico precisa se 

concentrar mais no ser humano e no seu 

bem-estar. O progresso econômico deve ser 

amplo e de natureza multidimensional de 

forma a beneficiar a maioria das pessoas, 

ser ambientalmente sustentável e equitativo 

em termos de criação de oportunidades, 

além de preservar o equilíbrio 

intergeracional para não desfavorecer o 

futuro das novas gerações. 

Nesse contexto, elevar a 

competitividade da economia traz 

importante contribuição ao objetivo de se 

produzir o progresso econômico centrado 

no homem, por meio da criação de recursos 

necessários para o aumento da qualidade de 

vida, com destaque para educação, saúde, 

segurança e renda per capita superiores. 

De forma ampla os elementos que 

compõem as crises econômicas são bastante 

genéricos e são interpretados de maneiras 

diversas dependendo da escola de 

pensamento econômico de referência, 

contudo é possível elencar ocorrências que 

estão presentes, em variadas intensidades, 

durante o transcorrer das crises econômicas: 

 Retração, estagnação ou 

crescimento insuficiente da 

produção; 

 piora localizada ou generalizada das 

condições econômicas e ou 

financeiras dos indivíduos, de 

empresas e dos governos; 

 desconfiança da população em 

relação à classe política, o que pode 

resultar em desordem social e 

embates de cunho ideológico. 

Por outro lado, o incremento da 

produtividade impulsiona o acúmulo de 

capital, que por sua vez incrementa a 

possibilidade de investimentos. 

Com investimentos em alta, o ciclo 

econômico tende a ser virtuoso, ou seja, 

existindo incremento da produção (PIB - 

Produto Interno Bruto), a prosperidade se  

espalha, surgem novas oportunidades de 

negócios, de emprego e de renda aos 
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trabalhadores, com significativo grau de 

redução dos índices de pobreza. 

 

1.1 Objetivos do artigo 

a) Apresentar o conceito de 

produtividade e fazer uma análise 

comparativa da produtividade da 

economia brasileira em relação a outros 

países; 

b) Mostrar a relação da baixa 

produtividade com o desempenho 

econômico do país e a competitividade 

da economia; 

c) Mostrar a relação das crises 

econômicas e a produtividade da 

economia. 

 
1.2 Metodologia 

A metodologia utilizada nesse artigo é a 

Pesquisa Explicativa, onde se pretende 

identificar os fatores que implicam na 

reduzida produtividade da economia 

brasileira e sua relação com as crises 

econômicas. Os procedimentos utilizados 

para a realização desse artigo podem ser 

classificados como um estudo bibliográfico 

documental. 

 

2. A COMPETITIVIDADE GLOBAL 

O denominado Índice de 

Competitividade Global (ICG), elaborado 

pelo Fórum Econômico Mundial, vem 

sendo utilizado para medir os fatores que 

impulsionam o crescimento e a 

prosperidade em longo prazo. Com uma 

abrangência de 137 economias, o ICG 

2017-2018 mensura a competitividade de 

cada país, através da verificação de dados 

fornecidos por um conjunto de instituições 

desses países, além da análise de suas 

políticas públicas e demais fatores que 

determinam o nível de produtividade de 

cada nação. 

O objetivo desse índice é permitir 

que cada país consiga identificar os desafios 

que prejudicam seu desenvolvimento, e 

elaborar políticas que enderecem as 

barreiras encontradas e logrem êxito no uso 

de suas potencialidades. A Tabela 1 

apresenta os cinco países mais 

competitivos, os menos competitivos e o 

Brasil, de acordo com o IGC do ano de 

2017.  

 
Tabela 1: Os cinco países mais e menos 

competitivos em   2017 e o Brasil.  

País e Posição Atual 

no Ranking 
Pontuação 

Posição 

Anterior 

do 

Ranking 

Suiça – 1° 5,86 1° 

Estados Unidos – 2° 5,85 3° 

Singapura -3° 5,71 2° 

Holanda – 4° 5,66 4° 

Alemanha - 5° 5,65 5° 

Brasil – 80° 4,14 81° 

Mauritânia  - 133° 3,09 137° 

Libéria -134° 3,08 131° 

Chade – 135° 2,99 136° 

Moçambique – 136° 2,89 133° 

Iêmen - 137° 2,87 138° 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no IGC 

2017-2018 

 

Ao observar a Tabela 1 é possível 

concluir que países mais competitivos, 

como a maioria dos europeus ocidentais, 
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Estados Unidos e alguns asiáticos possuem 

elevada renda per capta e  

consequentemente melhor qualidade de 

vida para população. Não necessariamente 

os países mais competitivos possuem as 

melhores posições em qualidade de vida, 

visto que são indicadores que mensuram 

dados diferentes, mas é inegável que países 

mais competitivos apresentam melhores 

oportunidades a sua população, o que pode 

se traduzir indiretamente em qualidade de 

vida. 

Na parte inferior da tabela estão os 

países localizados na África subsaariana, 

uma região política, econômica e 

educacionalmente conturbada, onde a baixa 

competitividade é resultado de inúmeros 

fatores, principalmente históricos, culturais, 

de frequentes conflitos armados e de 

interesses políticos. Segundo Acemoglu e 

Robinson (2012), um fator importante do 

baixo desenvolvimento africano é a 

ineficácia institucional. 

A qualidade de vida das nações com 

as piores classificações no índice IGC se 

encontra abaixo da média global. Mais uma 

vez é possível perceber que a 

competitividade traduz indiretamente a 

qualidade de vida populacional.  O Brasil se 

encontra na metade inferior do ranking de 

competitividade. Dos doze pilares que 

compõem o indicador de competitividade 

IGC, somente em poucos deles, 

normalmente de menor relevância, o Brasil 

se encontra entre os países da metade 

superior do ranking.  A figura 1 apresenta 

uma comparação do Brasil com os países da 

América Latina e Caribe, nos doze pilares. 

 
Figura 1:  Os pilares da competitividade, 

comparativo do Brasil com América Latina e Caribe. 

Fonte: IGC 2017-2018 

 

A tabela 2 apresenta a melhor e a 

pior posição do Brasil em parâmetros dentro 

de cada uma das 12 subáreas avaliadas pelo 

IGC, entre 137 países. 
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Tabela 2: Os cinco países mais e menos 

competitivos em 2017 e o Brasil.  

 
Pilares da 

Competitividade 

Melhor 

Parâmetro 
Pior Parâmetro 

Instituições 
Custos com 

terrorismo – 8° 

Eficiência dos 

gastos 

governamentais -

133° 

   

Infraestrutura 

Distâncias 

cobertas por 

companhias 

aéreas – 13° 

 

Qualidade da 

infraestrutura geral 

– 108° 

 

Ambiênte 

Macroeconômic

o 

Indicador de 

Crédito do País 

– 57° 

Equilíbrio 

Orçamentário do 

Governo - 124° 

 

Saúde e 

Educação 

Impacto da 

malária nos 

negócios – 5° 

Qualidade da 

educação primária – 

124° 

 

Instrução e 

Educação 

Superior 

Taxa de 

Matrículas no 

Ensino 

Secundário – 

50° 

Qualidade da 

educação em 

matemática e 

ciências – 131° 

 

Eficiência do 

Mercado 

Produtivo 

Custos de 

política agrícola 

– 36° 

 

Efeito da tributação 

sobre incentivos 

para investidor – 

136° 

 

Eficiência do 

Mercado de 

Trabalho 

Capacidade do 

país para reter 

talentos – 47° 

Efeito da tributação 

sobre incentivos ao 

trabalho-137° 

 

Desenvolviment

o do Mercado 

Financeiro 

Solidez dos 

Bancos – 26° 

Acessibilidade dos 

serviços financeiros-

131° 

 

 

Prontidão 

Tecnológica 

Assinaturas de 

banda larga 

móvel – 31° 

Disponibilidade das 

mais recentes 

tecnologias- 78° 

 

Tamanho do 

Mercado 

Tamanho do 

mercado 

doméstico- 7° 

Valor agregado com 

exportações- 127° 

 

 

 

Sofisticação dos 

Negócios 
Marketing – 39° 

Natureza da 

vantagem 

competitiva -110° 

 

Inovação Patentes – 59° 

Aquisição de 

produtos de 

tecnologia avançada 

-118° 

 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado no IGC 

2017-2018 

 

Com a finalidade de auxiliar na 

identificação de parâmetros que contribuem 

para o aumento da competitividade, o 

Fórum Econômico Mundial elegeu esses 

pilares e os indicadores que os compõem, 

para permitir a análise comparativa e o 

direcionamento do planejamento e da 

execução de políticas públicas que 

melhorem a vida dos cidadãos dos 

diferentes países. 

Se o pilar Instituições for tomado 

como base, por exemplo, o Brasil apresenta 

como melhor parâmetro, na oitava 

colocação mundial, o custo com terrorismo.  

O que de fato reflete a ausência de 

inimigos declarados do país e os atos de 

terrorismo que demande reconstruções ou 

medidas preventivas exacerbadas que 

interfiram no ambiente de negócios. Na 

outra ponta, o pior parâmetro nesse pilar diz 

respeito à eficiência dos gastos 

governamentais. Se os recursos públicos 

não chegam onde deveriam, a eficiência do 

setor privado também fica comprometida, 

com efeitos na geração de riqueza da 

economia. 

O reflexo da ineficiência dos gastos 

governamentais é a qualidade sofrível da 

infraestrutura do país (108ª posição, entre 

137 países). O Estado gasta muito mal o 

dinheiro do contribuinte e a infraestrutura 

ruim aumenta o custo de produção e 

transporte, reduzindo a competitividade da 

economia.  

Ao se analisar o pilar do ambiente 

macroeconômico brasileiro é possível 

concluir que até mesmo o indicador de
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crédito do país, o melhor do ambiente 

macroeconômico brasileiro na 57° posição, 

não está adequado para um país com um dos 

dez maiores potenciais mercados 

consumidores do planeta. O equilíbrio 

orçamentário também está entre os piores 

do mundo, prejudicando fortemente a 

capacidade de investimentos, 

principalmente privados. De maneira geral, 

com exceção do tamanho do mercado 

doméstico e a solidez dos bancos, nenhum 

dos parâmetros brasileiros, mesmo os mais 

positivos merecem efetivamente algum 

destaque. Tornar a globalização mais 

inclusiva, o que inclui propostas para 

melhorar a qualificação, a requalificação da 

população devem ser prioridades, bem 

como a promoção de uma nova era de 

cooperação internacional. Somente agindo 

nesse sentido, o país estaria em consonância 

com as recomendações explicitadas pelo 

Fórum Econômico Mundial, com ganhos de 

competitividade e qualidade de vida para a 

sua população.  

 

3. A PRODUTIVIDADE 

Segundo Miranda (2018), a 

produtividade é a medida da competência 

de uma organização em transformar 

insumos em produtos e serviços. Isto é, a 

produtividade é a medida da eficiência 

produtiva de uma organização. Medir a 

produtividade de uma economia, entretanto, 

é algo bem mais complexo. Para o IPEA - 

Instituto de Políticas Econômicas Aplicadas 

existem desafios metodológicos para se 

comparar a produtividade entre países.  

Com o objetivo de se chegar a um 

indicador operacionalmente computável e 

internacionalmente comparável, 

normalmente são utilizados dois índices de 

produtividade: a produtividade do trabalho 

(PT) e a produtividade total dos fatores 

(PTF). Ainda assim, o outro desafio é a 

compilação e compatibilização das 

informações disponíveis de cada país para a 

formação de uma única base de dados. 

Segundo Amitrano et al. (2016), é 

extremamente importante que comparações 

internacionais sejam feitas a fim de se 

colocar em perspectiva a evolução dos 

índices de produtividade. Se por um lado, a 

evolução da produtividade nos países mais 

avançados indica o ritmo de avanço do 

desenvolvimento da tecnologia mundial, 

nos países pobres e em desenvolvimento, 

como o Brasil, o desafio é convergir ao 

nível de produtividade dos países ricos, seja 

pelo desenvolvimento de tecnologias 

próprias, seja pela adoção de tecnologias e 

das melhores práticas dos países avançados. 

A metodologia utilizada na obtenção 

dos dois principais indicadores de 

produtividade, a produtividade do trabalho 

e a produtividade total dos fatores, é 

apresentada na sequência desse artigo.  

 

3.1 A produtividade do trabalho 
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Segundo Sargent e Rodrigues (2001), a 

produtividade do trabalho (PT) é obtida pela 

equação abaixo: 

 

                  𝑃𝑇 =
𝑌

𝐿
       (1) 

 

Ou seja, a produtividade do trabalho 

(PT) é a razão entre a produção (Y) e a 

quantidade de trabalho empregado na 

produção (L).  Pois bem, como definir a 

produção e a quantidade de trabalho  

empregado na produção? 

Entende-se como produção o valor 

agregado em uma determinada etapa do 

processo produtivo. Do ponto de vista 

macroeconômico, o Produto Interno Bruto 

(PIB) é adotado como sendo o indicador de 

produção.  A figura 2 elaborada a partir dos 

dados da Penn World Table (PWT9.1) 

preparada pela University of Groningen 

ilustra a relação entre número de horas 

trabalhadas no Brasil (curva verde) e nos 

Estados Unidos (curva vermelho) desde o 

ano de 1950 até 2017.  

 

Figura 2:  Número de horas trabalhadas em média 

por um trabalhador no Brasil e nos Estados Unidos 

de 1950 a 2017. 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado na PWT9 

 

A análise do gráfico da figura 2 

permite perceber que de maneira geral, de 

1950 a 1997, o trabalhador brasileiro 

trabalhou mais horas que o trabalhador 

estadunidense. De 1997 a 2007 há a 

aproximação das curvas e entre 2007 e 

2012, o padrão de maior tempo de trabalho 

brasileiro se repete, para então se inverter 

após 2012.  

De acordo com os dados da Penn 

World Table, no início dos anos de 1970, o 

brasileiro trabalhava cerca de 2.150 horas 

por ano, enquanto o americano trabalhava 

cerca de 1.950 horas. Entre os anos de 1997 

e 2007, o número de horas trabalhadas por 

brasileiros e estadunidenses foi bastante 

similar, cerca de 1.800 horas por ano.  

De 2014 em diante pode ser 

percebido uma forte queda no número de 

horas trabalhadas pelos brasileiros. Essa 

queda provavelmente ocorreu em função 

das crises econômica e política em que o 

país mergulhou. Em 2017, a Penn World 

Table registra que o brasileiro trabalhou 

cerca de 1.700 horas em média, abaixo, 

portanto, da média americana.  

Entre 2007 e 2012, a economia 

americana passou por uma crise econômica, 

considerada uma das mais severas já 

enfrentadas por aquela economia. No auge 

da crise, os trabalhadores estadunidenses 

trabalharam em média 1.720 horas ao ano, 

mostrando que as crises, de fato, impactam 

no número de horas trabalhadas, também 
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naquele país. 

Para análises de setores específicos 

da economia ou a nível empresarial, o 

cálculo da produtividade do trabalho é 

delicado e está relacionado a 

particularidades que variam de empresa 

para empresa ou de setor para setor. 

Diferentemente, a determinação da 

produção não é um problema desde que se 

tenha os dados agregados, entretanto é 

bastante complexo a determinação da 

medição do trabalho empregado na 

produção.  

Atualmente, grande parte das 

empresas adotam sistemas chão-de-fábrica 

ou medidas de apontamento para 

verificação e cálculo da produtividade do 

trabalho. Teoricamente a medida do total de 

horas trabalhadas é um indicador simples de 

se obter, porém, esta não é uma medida fácil 

de ser mensurada quando a análise é 

elevada para o nível nacional e global. Isso 

explica a escassez de dados sobre a 

produtividade dos países. Por exemplo, na 

Penn World Table (PWT9.1), dos 167 países 

listados, somente em 52 deles é possível 

encontrar as horas médias trabalhadas. 

No caso brasileiro, a estimativa de 

horas médias trabalhadas não foge à regra, 

sendo esse indicador de difícil acuracidade. 

Os pesquisadores Ellery Jr e Gomes (2002) 

criaram uma estimativa de horas médias 

trabalhadas a partir de dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD). Já Barbosa Filho e Pessôa (2014) 

usaram a PNAD e a Pesquisa Mensal de 

Emprego (PME) para elucidar o número de 

horas trabalhadas no o Brasil. Segundo De 

Negri e Cavalcante (2014), ambos os 

métodos têm problemas. 

A PNAD é uma pesquisa domiciliar 

por amostragem, onde as famílias declaram 

as informações e essa pesquisa não 

necessariamente retrata a realidade, haja 

vista os altos índices de informalidade 

presentes na economia brasileira. As 

amostras tomadas também não 

necessariamente representam a parte pelo 

todo. No caso da PME, a maior limitação 

diz respeito a sua metodologia e 

abrangência.   

Outra característica referente à 

produtividade do trabalho é que ela não 

distingue os ganhos provenientes de 

melhorias da gestão e do incremento 

tecnológico fomentado pela substituição do 

trabalho pelo capital. Não é difícil constatar 

que mesmo a utilização de uma máquina 

com tecnologia obsoleta, que substitua 

trabalhadores, promoverá aumento da 

produtividade do trabalho. 

A figura 3 ilustra o valor da 

produtividade do trabalho em algumas 

economias e também a taxa de crescimento 

anual composta (CAGR), que se refere à 

taxa de retorno necessária para um 

investimento crescer de seu saldo inicial 

‘para seu saldo final, assumindo que os 
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lucros são reinvestidos no final de cada ano 

de vida útil do investimento. 

 

Figura 3:  Valor agregado a produtividade do 

trabalho e CAGR 

 

 
 

Fonte: Brazil digital report baseado em dados da 

conference board total economy database (2018) 

 

A análise do gráfico da figura 3 permite 

perceber que o valor agregado da 

produtividade do trabalho no Brasil está 

estagnado em cerca de US$13,00 desde os 

anos 90, enquanto o valor agregado da 

produtividade do trabalhador americano 

evoluiu de aproximadamente US$ 40 para 

cerca de US$72,00 em 2018. Essa 

discrepância mostra que um trabalhador 

americano produz cerca de cinco vezes mais 

retorno financeiro que um trabalhador 

brasileiro. 

 

3.2 A produtividade total dos fatores –

PTF 

A produtividade total dos fatores (PTF) 

é um método utilizado para o cálculo da 

produtividade que leva em conta o estoque 

do capital. Normalmente adota-se a função 

de Cobb-Douglas, por representar a relação 

                                                 
1 Gordon R.J. The rise and fall of American  growth: the U.S. standard of 

living since the civil war. Princeton: Princeton University Press, 2016. 

entre dois ou mais fatores de produção e o 

produto. 

No cálculo da PTF, a hipótese elaborada 

é que o produto de uma economia é função 

dos fatores de produção e da produtividade 

total dos fatores. As repetitividades dos 

resultados referentes ao cálculo da PTF não 

se resumem somente na aceitabilidade da 

hipótese, mas também na representação de 

uma economia através de uma função de 

produção agregada e a escolha da função de 

produção. Caso sejam tomados como base 

dois países hipotéticos e ambos tivessem as 

mesmas quantidades de capital físico e 

capital humano, o país com a maior PTF 

conseguiria produzir mais, tendo assim uma 

renda per capta de maior magnitude. 

Indiretamente pode-se dizer que a PTF 

nesse caso demonstraria qual país é 

tecnologicamente mais avançado. 

Para Senna (2017), a PTF corresponde à 

parcela do crescimento do produto não 

explicada pela contribuição do capital e do 

trabalho, de forma que Gordon1 (2016 apud 

Senna 2017) afirma que a melhor medida do 

ritmo da inovação e do progresso técnico é 

a PTF. 

A partir desses conceitos, é possível 

perceber que a comparação de 

produtividade entre países é bastante 

complexa tanto do ponto de vista da 

produtividade do trabalho quanto da 
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produtividade total dos fatores. De qualquer 

modo, mesmo que existam certas 

imprecisões que tangem a padronização de  

dados para comparação, certos 

instrumentos têm sido utilizados para tal 

fim.  

A figura 4 foi elaborada a partir dos 

dados da Penn World Table (PWT9.1) 

mostra a PTF brasileira comparada a dos 

Estados Unidos. Como a produtividade 

americana é a referência mundial ela 

equivale ao valor 1. 

 

Figura 4:  Produtividade Total dos Fatores do Brasil 

em relação aos Estados Unidos de 1950 a 2017 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores baseado na PWT9.1 

 

A análise da figura 4 permite perceber 

que a produtividade brasileira, 

comparativamente aos Estados Unidos, 

nunca esteve tão baixa como no ano de 

2017, último ano com dados disponíveis, 

sendo inferior a 50% da produtividade 

estadunidense.  

Existem várias possibilidades para 

justificar essas informações, mas de 

maneira geral, comparando os dados de 

Estados Unidos e o Brasil, é evidente que o 

Brasil se mostra cada vez menos propenso a 

vivenciar um ciclo econômico virtuoso, 

decorrente do aumento de investimentos em 

função do acúmulo de capital oriundo do 

ganho de produtividade.  

   

3.3 A variação de produtividade e as 

crises  

As crises econômicas normalmente são 

caracterizadas por redução da produção, 

aumento do desemprego e problemas 

sociais. Outros problemas recorrentes 

encontrados nas crises são: 

 Retração, estagnação ou 

crescimento insuficiente da 

produção; 

 piora localizada ou generalizada das 

condições econômicas e ou 

financeiras dos indivíduos, 

empresas e governo dentro do 

ambiente econômico; 

 perda de credibilidade da classe 

política e das lideranças em geral, 

podendo resultar em desordem 

social e embates de cunho 

ideológico. 

De maneira geral, salvo poucas 

exceções, as crises econômicas têm sido 

historicamente recorrentes durante os 

séculos XX e até aqui, no século XXI, tanto 

em nível mundial quanto nacional.  

Para compreender esta afirmação é 

necessário observar o histórico de fatos que 

levaram as principais crises mundiais desde 
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o crack da bolsa americana em 1929. O 

histórico analisado foi se baseia no estudo 

“As Crises econômicas mundiais (2000) da 

Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados do Brasil” e na Revista Exame  

(2010). 

A grande crise de 1929 se iniciou na 

verdade em 1928, impulsionada 

inicialmente pela queda dos preços dos 

produtos no mercado agrícola dos Estados 

Unidos. Em 29 de outubro de 1929, após, 

aproximadamente, três meses de quedas 

consecutivas tanto da produção quanto dos 

preços, cerca de 16 milhões de ações foram 

vendidas desenfreadamente, afundando a 

bolsa de Nova York. Após esse 

acontecimento, modificações na legislação 

americana foram adotadas visando 

supervisionar os mercados dos EUA. A 

chamada Securities and Exchange 

Commission (SEC) criada na época, vêm 

desde então trabalhando pela transparência 

das informações em relação as ações e 

supervisionando dados sobre empresas, de 

forma a evitar manobras abusivas no pregão 

que possam desencadear um problema 

sistêmico. De certa forma, a crise 

econômica transcorreu concomitantemente 

a uma crise de produtividade. 

 Em 1971 uma nova grande crise 

eclodiu, devido ao fim do sistema de lastro 

de ouro relacionado ao dólar americano. Os 

EUA estavam gastando compulsivamente 

no exterior, principalmente devido à guerra 

do Vietnã, e isso fez com que as reservas de 

ouro despencassem de forma que não havia 

mais sustentação na paridade com o dólar.   

O então presidente Richard Nixon 

decidiu suspender a convertibilidade com o 

ouro e desvalorizou a moeda em 10%, algo 

decidido autocraticamente. Dois anos 

depois, a moeda foi desvalorizada mais uma 

vez e assim se iniciava a época do câmbio 

flutuante em função da evolução dos 

mercados de capitais internacionais. 

A crise de 1973, conhecida como a 

primeira crise do petróleo, ocorreu devido 

ao embargo do petróleo no conflito árabe-

israelense (Roque, 2013). A OPEP, 

Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo, cortou a produção, o que 

praticamente quintuplicou o preço do barril 

de petróleo e gerou uma forte crise 

econômica, sentida principalmente nos 

países ocidentais industrializados. Desde 

então, foram implantadas políticas de 

diversificação, de economia e de proteção 

da energia, e a Agência Internacional de 

Energia foi criada (AIE).  

No Brasil, o programa Pró Álcool, 

criado em 14 de novembro de 1975 pelo 

decreto n° 76.593, teve o objetivo de 

estimular a produção do álcool, visando o 

atendimento das necessidades do mercado 

interno e externo e da política de 

combustíveis automotivos.   De certa forma, 

uma crise política gerou uma crise 

produtiva que se traduziu novamente em 
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crise econômica. 

No ano de 1979 ocorreu a segunda 

crise do petróleo. Dessa vez, um novo 

colapso internacional foi provocado pela 

queda do xá Mohammad Reza Pahlevi e a 

instauração da República Islâmica do Irã. 

Mesmo com as medidas tomadas após a 

primeira crise do petróleo e a redução do 

consumo por parte das economias 

ocidentais, os preços do barril atingiram 

patamares elevadíssimos com sérias 

consequências para os países em 

desenvolvimento. Esses países, além de 

pagar muito caro pelo petróleo, enfrentaram 

enormes pressões inflacionárias e tiveram 

uma duradoura crise econômico-financeira 

devido ao aumento do endividamento 

externo. 

Com a invasão do Irã pelo Iraque em 

1980, os preços do petróleo dispararam 

mais uma vez, fazendo o preço do barril 

alcançar o maior patamar em dez anos: 

cerca de US$ 40. Assim, as nações 

ocidentais optaram pelo reforço da própria 

produção em novos campos produtores 

prospectados. 

Na chamada Segunda-feira Negra, 

em 19 de outubro de 1987, ocorreu uma 

derrocada de investidores que venderam 

seus papeis em massa. Esse acontecimento 

se deu devido à uma crença generalizada 

sobre gestão inadequada de informações 

relativas a aquisição de empresas com 

recursos proveniente de crédito. O índice da 

bolsa de Nova York recuou 22,6% em um 

único dia, superando a intensidade da 

desvalorização que resultou no crack de 

1929. Após esse fato, foi gerada uma 

intensificação da coordenação monetária 

internacional e dos principais assuntos 

econômicos globais. 

Em 1994, o governo mexicano era 

incapaz de manter a taxa de câmbio fixo em 

relação ao dólar e então anunciou a 

desvalorização da moeda nacional, 

desencadeando assim uma grande fuga de 

capital. Sem créditos, houve cortes em 

investimentos, forte queda produtiva e 

aumento de mais de 60% no desemprego.  

As consequências negativas se 

espalharam pelo resto da América Latina e 

foram batizadas de Efeito Tequila. No caso 

dessa crise, a queda abrupta da produção foi 

sentida imediatamente após medidas 

econômicas por parte do governo. 

A crise conhecida como dos 

Gigantes Asiáticos ocorreu em 1997. Em 

julho daquele ano, a moeda tailandesa se 

desvalorizou fortemente, arrastando 

sequencialmente as moedas de Malásia, 

Indonésia e Filipinas, repercutindo também 

em Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. O 

efeito desses recuos contaminou as outras 

economias da região, convertendo-se 

posteriormente uma crise em escala global.  

O Fundo Monetário Internacional 

(FMI) elaborou uma série de pacotes de 

resgate para salvar as economias mais 
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atingidas e recomendou várias reformas 

estruturais. 

  Em 1998 ocorreu a chama Crise do 

Rublo (Sennholz, 2011). Devido a uma 

suspensão parcial de pagamentos 

internacionais, a desvalorização da moeda e 

o congelamento de depósitos em divisa 

estrangeira o sistema bancário da Rússia 

entrou em colapso. Nesse caso o FMI 

concedeu vários créditos multimilionários 

para evitar a queda livre do rublo de forma 

a limitar danos que pudessem se espalhar e 

se tornar irreparáveis no mercado 

internacional. 

No ano 2000, a chamada crise das 

empresas pontocom eclodiu devido aos 

excessos das novas empresas de tecnologia. 

Foi deixado um rastro de quebras, 

fechamentos, compras e fusões no mundo 

da internet e das telecomunicações. Em 

apenas três anos, a crise fez com que cinco 

mil companhias e algumas das maiores 

corporações do setor de telecomunicações, 

vítimas dos maiores escândalos contábeis 

da história, sucumbissem. O Banco Central 

norte-americano (Federal Reserve) 

respondeu com uma redução de 0,5 ponto 

percentual na taxa básica de juros daquela 

economia. 

Nos anos 2001 e 2002 ocorreu a 

chamada Crise da Argentina. Como o 

governo não possuía mais recursos para 

manter a paridade entre peso argentino e o 

dólar americano, a derrocada de capital dos 

bancos argentinos fez com que fossem 

impostas restrições às retiradas bancárias.  

Durante essa crise, a Argentina 

suspendeu o pagamento da dívida externa, 

de aproximadamente US$100 bilhões. Em 

janeiro de 2012, o governo transformou os 

depósitos bancários efetuados em dólares 

americanos para pesos argentinos.  Ainda 

em 2001, os atentados às torres gêmeas e ao 

pentágono americano trouxeram grande 

incerteza e aversão aos riscos em todo o 

planeta. 

A crise imobiliária posteriormente 

denominada de crise internacional de 

créditos, atingiu a economia americana 

trazendo reflexos para todo o mundo nos 

anos de 2008 e 2009 (Roque, 2018). 

Basicamente a crise foi causada por um 

relaxamento da avaliação do risco, gerando 

insegurança em todo mundo. Uma grande 

bolha imobiliária estourou revelando que os 

bancos americanos estavam financiando a 

compra de dois, três e até quatro imóveis 

para clientes sem condições de honrar com 

os empréstimos, chamados de subprime.  

Essas pessoas financiavam vários 

imóveis na expectativa que os preços 

continuariam a subir. As hipotecas foram 

transformadas em títulos e vendidas nos 

mercados, gerando prejuízos aos 

investidores de centenas de bilhões de 

dólares. Os presidentes americanos George 

W. Bush e Barack Obama injetaram 

respectivamente US$700 bilhões e U$787 
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bilhões na economia para tentar limitar os 

estragos econômicos decorrentes da crise.  

A primeira injeção de capital foi 

utilizada em um programa de resgate 

financeiro a bancos, montadoras e 

seguradoras. Já a segunda injeção foi feita 

também em áreas como infraestrutura, 

educação e auxílio aos desempregados, 

visando a estimular e revitalizar a 

economia. Obama promoveu a maior 

reforma em nível nacional desde os anos 30, 

endurecendo normas bancárias 

internacionais. 

Entre 2009 e 2010 eclodiu a 

chamada Crise da dívida na Europa 

(Howden, 2011). Após eleições na Grécia, o 

novo governo reconhece que o déficit 

público é muito maior que o revelado até 

então. Assim, decorre uma fuga de capitais 

naquele país e os investidores começam a 

exigir a compensação dos investimentos, 

levando a União Europeia (UE) e o Fundo 

Monetário Internacional a uma demorada 

negociação de um programa de ajuda ao 

governo grego. Um plano de resgate de 

US$140 bilhões foi construído para os 

próximos três anos e a desconfiança fez 

com que a crise atingisse Portugal, Espanha, 

Irlanda e Itália, afundando o valor do Euro. 

A UE anuncia a mobilização de 750 bilhões 

de Euros visando restaurar a confiança da 

gestão das dívidas de qualquer país do 

bloco.  

A crise brasileira de 2014 pode ser 

explicada por uma conjuntura de fatores 

políticos e econômicos que envolvem uma 

complexa simbiose (Ulrich, 2015). Após 

anos de sucesso econômico do governo 

Lula baseado em uma política de juros 

subsidiados e crédito barato, principalmente 

para empresários escolhidos pelo governo, 

bem como grandes obras de infraestrutura, 

muitas das quais comprovadamente fruto da 

corrupção, o ciclo desenvolvimentista já 

dava sinais de exaustão. O governo Dilma 

eleito em 2010 manteve as políticas até 

então adotadas, mas sem a mesma 

habilidade política de unir a classe política 

em torno do mesmo projeto. O ciclo de 

valorização internacional das commodities 

havia se exaurido. Diversas decisões 

econômicas equivocadas foram adotadas. 

Por exemplo, com o objetivo de controlar a 

inflação decisões como congelamento de 

tarifas de combustíveis e energia foram 

colocadas em prática. 

Os custos dessas medidas 

heterodoxas acabaram sendo repassados 

posteriormente à população. Em meados de 

2014, após a reeleição de Dilma, o país 

entra em recessão técnica e uma série de 

projetos que aumentavam gastos começa a 

ser votada pelo legislativo e aprovada pelo 

executivo. 

As chamadas pautas-bomba 

geraram extrema insegurança no mercado. 

Para amenizar a crise, em 2015, a presidente 

Dilma Rousseff anunciou uma série de 
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aumentos de impostos como o IPI dos 

produtos industrializados e o IOF sobre as 

transações financeiras. Essas medidas 

aprofundaram a desconfiança na 

capacidade gerencial do governo com 

reflexos no aumento do desemprego e da 

inflação. Esses fatos conjuntamente aos 

inúmeros casos de corrupção detectados 

foram os catalizadores fundamentais para 

corroboração e adesão popular ao processo 

de impeachment. 

Em todas as crises, há redução de 

investimentos e aumentos da ociosidade do  

capital e da mão de obra, o que gera redução 

na eficiência produtiva, com impactos na 

medição da produtividade da economia. 

Tomando como base a crise brasileira de 

2014, é evidente que produtividade total dos 

fatores do país (PTF) seria fortemente 

afetada, conforme a figura 5. 

No caso brasileiro existiram 

diversas outras crises que afetaram o país ao 

longo do século XX e no início do século 

XXI, muitas das quais geradas por fatores 

internos. Com o objetivo de comparar o 

crescimento do PIB brasileiro com o 

americano a figura 5, apresenta a variação 

percentual do PIB real, ajustado pela 

inflação, nos dois países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  Mudança percentual do PIB real, ajustado 

pela inflação, em comparação com o ano anterior. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores baseado em dados 

do Banco Mundial 

 

A observação da figura 5 permite 

constatar que a variação do comportamento 

do PIB brasileiro é muito mais abrupta que 

a dos Estados Unidos, em praticamente todo 

o período analisado. 

De 1960 até 1980, a economia 

brasileira não apresentou nenhum momento 

de recessão, mesmo que a taxa de 

crescimento tenha desacelerado fortemente 

em alguns anos. Em alguns momentos o 

crescimento chegou a quase 15% sobre o 

ano anterior e o país suportou relativamente 

bem as crises dos anos de 1971 e 1973, 

apesar do aumento da inflação. Neste 

mesmo período é possível verificar que a 

economia estadunidense cresceu em média 

muito menos que a brasileira, sofrendo mais 

nas primeiras crises do petróleo.  

Porém, a situação econômica 

brasileira se deteriorou fortemente nas 

crises a partir do ano 1980. É importante 

destacar o Plano Real a partir de 1994. Ele 

debelou a hiperinflação brasileira dos anos 

80, abriu a economia ao comércio 

internacional, privatizou empresas estatais e 

produziu aumento nos investimentos, com 
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impactos na produtividade da economia, 

que melhorou sensivelmente. Houve uma 

relativa modernização da economia a partir 

de meados dos anos de 1990 até a crise de 

internacional 2008. 

Por outro lado, é possível perceber 

que a economia americana vem se 

recuperando lentamente da crise de 2008, 

considerado o ápice da grande recessão. A 

economia brasileira, por sua vez, vem 

apresentando sinais de desaceleração desde 

o ano de 2013, entrando em recessão em 

2014. Até o ano de 2017, o PIB brasileiro 

não havia crescido com taxas superiores ao 

registrado no ano de 2012. 

A solução da crise fiscal e a necessidade 

das reformas estruturais são urgentes para 

que a economia brasileira possa retomar o 

ritmo de investimentos e recobrar o ânimo, 

elevando o patamar de crescimento do PIB, 

atualmente em torno de 1% ao ano. 

 

4. CONCLUSÃO 

A competitividade, a produtividade e as 

crises econômicas estão intimamente 

relacionadas. Entretanto, o estabelecimento 

de uma relação direta de causa-efeito entre 

redução de produtividade e de 

competitividade em função de crises não é 

algo trivial.  

Ao se analisar as principais crises pelo 

qual o Brasil e o mundo atravessaram nas 

últimas décadas, é possível perceber que 

algumas delas tiveram início devido a 

problemas de produtividade, outras se 

iniciaram devido a problemas políticos e 

tantas outras devido a problemas 

macroeconômicos. Porém, a produtividade 

da economia é sempre afetada pelas crises 

ou sua redução é causa delas. 

Dos 137 países analisados pelo IGC, 

tomando como base os pilares instituições, 

infraestrutura, ambiente macroeconômico, 

saúde e educação, instrução e educação 

superior, eficiência do mercado produtivo, 

eficiência do mercado de trabalho, 

desenvolvimento do mercado financeiro, 

prontidão tecnológica, tamanho do 

mercado, sofisticação dos negócios e 

inovação o Brasil se encontra na 80ª 

posição, o que não condiz com o tamanho 

de sua economia e com o seu potencial de 

desenvolvimento. A baixa produtividade da 

economia brasileira afeta fortemente seu 

crescimento, e consequentemente, sua 

capacidade de competir 

internacionalmente, medida pelo índice 

IGC. Por outro lado, os cinco países mais 

bem ranqueados: Suíça, Estados Unidos, 

Singapura, Holanda e Alemanha, 

apresentam práticas comuns de 

fortalecimento institucional, elevados 

investimentos produtivos e educação de 

qualidade, que melhoram a qualidade de 

vida de sua população e disparam o ciclo 

virtuoso da economia, ratificando sua 

liderança em competitividade.  

Na grande maioria dos indicadores, 



Fatores determinantes da produtividade, competitividade e crises econômicas 

________________________________________________________________________________________________ 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.19, n.1, p.08-26, 2019                                       25 

o Brasil se encontra na metade inferior do 

ranking sendo destaque positivo em poucas 

ou irrelevantes subáreas. A melhoria dos 

indicadores brasileiros passa 

necessariamente por ações que incluem 

propostas para melhorar a qualificação, a 

requalificação da população e o 

enxugamento do estado e a redução de sua 

interferência nas atividades privadas. É 

necessária a abertura comercial brasileira, 

de forma que a globalização da economia 

traga mais inclusão e inicie uma nova era de 

cooperação internacional. 

A produtividade do trabalho (PT), 

essencial para o aumento da 

competitividade da economia, é de difícil 

mensuração. Porém, é certo que ela não está 

ligada somente ao tempo dedicado ao 

trabalho, por parte de trabalhadores, mas a 

uma diversidade de variáveis que impactam 

na razão produção por quantidades de horas  

trabalhadas. Por exemplo, mesmo a 

utilização de uma máquina com tecnologia 

obsoleta que substitua trabalhadores, 

poderá promover o aumento da 

produtividade do trabalho.  

Assim, é fundamental que barreiras 

como o baixo nível de capacitação 

profissional e de educação populacional, 

além do difícil acesso a tecnologias mais 

modernas de produção, sejam rapidamente 

endereçados para destravar o crescimento 

da economia. Não é possível alcançar o 

elevado nível de desenvolvimento das 

economias maduras com um valor agregado 

de produtividade do trabalho estagnado em 

US$13,00. É preciso avançar nas reformas 

econômicas para multiplicar a eficiência 

produtiva para obter avanços nos 

indicadores econômicos e sociais, com 

maior qualidade de vida para a população 

brasileira. 

A comparação da PTF da economia 

brasileira com a da economia americana, 

referência mundial, permite constatar que a 

PTF brasileira nunca esteve tão baixa 

(menos da metade da correspondente 

americana). Isso mostra que o complexo 

relacionamento dos fatores de produção, 

fundamental para o aumento da 

produtividade e a acumulação de capital 

sofre atritos desnecessários, que acabam 

por emperrar a criação de riqueza na 

economia brasileira.  Dessa forma, as 

reformas estruturais que podem 

desencadear a melhoria do ambiente macro 

e microeconômico brasileiro são urgentes e 

fundamentais para que, finalmente, todo o 

potencial de produção e de geração de 

riqueza se transforme em qualidade de vida 

e bem-estar populacional dignos da 

grandeza desse país. 
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RESUMO 

 
Este trabalho de pesquisa é um estudo de caso que apresenta a análise dos principais problemas encontrados na 

implementação do lean manufacturing em uma empresa de médio porte situada em Santa Rita do Sapucaí - MG. 

O principal objetivo é a melhoria do processo de produção de uma peça eletrônica responsável pelo maior 

faturamento da empresa. O trabalho se desenvolveu com a aplicação de ferramentas para evidenciar a diminuição 

do tempo de processamento, diminuição de estoques intermediários e de movimentação que, em parceria com a 

filosofia Kaisen, trouxeram um melhor entendimento do processo e auxiliaram na priorização das causas e 

identificação do problema. Como resultado o trabalho sugere a criação de melhorias dentro de processo produtivo 

tais como a criação de Kanbans, melhor utilização do espaço e nivelamento da produção. 

 

Palavras-chave: Gestão de Processos. Mapa de Fluxo de Valor. Matriz GUT. Kaisen. 

 

 
ABSTRACT 

 
This research is a case study that presents the analysis of the main problems found in the implementation of lean 

manufacturing in a medium sized company located in Santa Rita do Sapucaí – MG. The main objective is the 

improvement of the production process of an electronic part responsible for the highest sales of the company. The 

work was developed with the application of tools to evidence the reduction of lead time, reduction of intermediate 

stocks and movement that, in partnership with Kaisen philosophy, brought a better understanding of the process 

and helped in a prioritization of causes and     problem identification. As result the work suggest the creation of 

improvements withim the production process such as the creation of kanbans, better space utilization and 

production leveling. 

 

Keywords: Process Management. Value Flow Map. Matrix GUT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a globalização, o mercado se 

encontra em expansão de forma acelerada, 

forçando as empresas a otimizarem seus 

processos para atender uma demanda que 

hoje não permite falhas. As empresas 

buscam então, um fornecimento 

consistentemente, com valor agregado alto 

e com os custos mais baixos possíveis. Para 

isso é necessário definir claramente o seu 

propósito, para ter seus processos bem 

estabelecidos e pessoas alinhadas nesse 

contexto. Para WERKEMA (2012), os 

princípios básicos que direcionam o 

pensamento enxuto buscam a perfeição, no 

entanto se trata de um processo de mudança 

que representa a quebra de cultura da 

organização, no qual, não é algo fácil de ser 

alcançado.  

Nesse trabalho de pesquisa foi 

realizado o Mapeamento do Fluxo de Valor 

no produto de maior venda da empresa e 

que tem um papel fundamental na 

programação da produção. Em sequência 

foi especificado o Fluxo Contínuo ideal 

para estabelecer os Kaizens onde fosse 

necessário. As ferramentas lean foram 

então aplicadas para manter a estabilidade 

dos 4M´s (Máquina; Mão de Obra; Método; 

Material). O lean manufacturing possibilita 

identificar as oportunidades de melhorias 

no processo e a redução dos desperdícios.  

O objetivo desse trabalho é a 

melhoria do processo de fabricação obtidos 

através de ganhos de produtividade, 

redução de tempos e eliminação de 

desperdícios. É um estudo de caso de 

natureza quantitativa e exploratória que 

conforme defendido por Ventura (2007), 

este modelo de pesquisa mostra sua 

particularidade na metodologia de estudo e 

tem o objetivo de apresentar resultados, 

indicando as vantagens e desvantagens.   

Para GIL (1991) e GANGA 

(2012), a pesquisa aplicada irá gerar 

conhecimento por meio de uma aplicação 

prática e a forma de abordagem quantitativa 

deverá ser realizada por meio de 

observações, verificação de documentos e 

coleta de dados in loco para a realização da 

análise do processo em estudo. 

 

2. ORGANIZAÇÃO 

A empresa em estudo atua desde o 

ano de 1994 no ramo de segurança 

eletrônica atendendo nos segmentos de 

alarmes, sensores, eletrificadores, CFTV, 

interfonia e incêndio. Está situada em Santa 

Rita do Sapucaí/MG e possui mais duas 

outras plantas no Brasil. Possui por volta de 

400 funcionários e atende todo o território 

brasileiro e também os mercados na 

América do Sul, Central, do Norte, 

Mercado Europeu e Asiático. É líder de 

mercado em seu segmento e tem como meta 

oferecer a todos os povos segurança, 

conforto e economia. É certificada pela ISO 

9001:2015. Os seus processos interagem, 
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sempre com base na demanda do cliente e 

os setores de Qualidade e Recursos 

Humanos servem como apoio. O setor de 

Produção possui uma gerência, 

supervisores, líderes de produção, analistas 

de qualidade e operadores de linhas e de 

máquinas de Injeção Plástica, máquinas 

automáticas de montagens de superfície 

tipo surface mount (SMT) e bobinadeiras. 

As atividades desenvolvidas pela 

empresa são o projeto, o desenvolvimento e 

a produção de centrais de alarmes de 

proteção contra roubos e incêncios, 

eletrificadores para cercas, centrais de 

comunicação para condomínios e 

residências e acessórios correlatos. A 

empresa possui um mix alto de produto 

contando com mais de 100 itens em seu 

portifólio, no qual, o eletrificador é o seu 

carro-chefe. No setor de produção, todos os 

produtos passam pelo mesmo processo e a 

análise foi realizada em todo o sistema a fim 

de levantar os ganhos com a implementação 

do sistema puxado, seja ele no processo 

como um todo ou em partes dele. 

 

3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

A gestão lean, segundo 

WERKEMA (2012), trabalha com o 

propósito de fornecer de forma consistente 

valor aos clientes com os menores custos 

possíveis. O Lean Manufacturing é uma 

iniciativa que busca eliminar desperdícios, 

isto é, excluir o que não tem valor para o 

cliente e imprimir velocidade à empresa. A 

adoção do Lean Manufacturing representa 

um processo de mudança de cultura da 

organização e, portanto, não é algo fácil de 

ser alcançado. A implementação dessa 

filosofia exige compromisso a longo prazo 

e pessoas comprometidas e motivadas para 

essa jornada.  

A sequência de implementação 

inicia com a criação do Mapa de Fluxo de 

Valor (VSM); a implantação do Fluxo 

Contínuo; a implantação da filosofia 

Kaizen; do Balanceamento/Nivelamento do 

processo e do Sistema Puxado, onde são 

aplicados os conceitos da Teoria das 

Restrições (TOC). A TOC tem como 

objetivo identificar os gargalos da 

produção, a utilização do Diagrama de 

Espaguete que tem como objetivo 

evidenciar a movimentação da mão-de-obra 

e o Mapeamento de Processo que tem como 

objetivo evidenciar as variáveis causadoras 

dos problemas. A Matriz de Priorização 

auxilia na definição de fatores a serem 

analisados. 

O uso dessas ferramentas 

possibilita a visualização do tempo de 

processo e as principais atividades que 

agregam valor que possibilita identificar 

qual é o caminho crítico a ser trabalhado.  

 

3.1.  Mapeamento de fluxo de valor 

Entende-se como fluxo de valor 

todas as atividades que agregam, ou não, 
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valor ao produto. Para isso utiliza-se do 

Mapa do Fluxo de Valor (VSM) para 

representar o processo do início ao fim, 

conforme figura 1.  Nesse mapa todos os 

tempos utilizados são evidenciados e os 

possíveis gargalos identificados e também 

todas as movimentações de informações, 

materiais e ações (WERKEMA, 2012).  

 

Figura 1: Value Stream Mapping – VSM 

 

Fonte: Adaptado Werkema, 2012 

 

Para SLACK et al. (2009) o ponto 

inicial do sistema puxado passa diretamente 

pelo VSM onde é identificado os possíveis 

desperdícios e gera o cenário atual do 

processo. É um mapeamento similar ao 

mapeamento de processo, porém, com foco 

nas atividades principais. Para montagem 

do VSM é necessário o cálculo do Takt Time 

que é o tempo para fazer uma peça e é a 

relação direta entre o tempo disponível de 

produção e a demanda.  

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑡

𝐷𝑐
                     (1) 

Onde:  

Tt = tempo de trabalho efetivo disponível  

Dc = quantidade solicitada pelo cliente  

O VSM é utilizado para melhorar 

os processos internos, mas pode, e tem sido 

utilizado, para mapear a cadeia de 

suprimento inteira pois a lógica de reduzir o 

lead time, através de melhoria contínua, 

para ganhar eficiência e qualidade no fluxo 

de valor é a mesma (GARDNER; 

COOPER, 2003). 

 

3.2 Fluxo Contínuo 

 

Segundo SLACK(1998), entende-

se por fluxo contínuo produzir e 

movimentar um item por vez (ou um lote 

pequeno de itens) ao longo de uma série de 

etapas de processamento, continuamente, 

sendo que em cada etapa se realiza apenas o 

que é exigido pela etapa seguinte, conforme 

ilustrado na figura 2. Ele também é 

conhecido como fluxo unitário (one-piece 

flow).  

 

Figura 2: Fluxo Contínuo 

 

Fonte: Rother, 2002   

O fluxo contínuo permite a 

inversão do fluxo produtivo e dessa forma 

as empresas não mais empurram os 

produtos para o consumidor através de 

descontos e promoções. O consumidor 

passa a “puxar” a produção, eliminando 

estoques e dando valor ao produto 

(WERKEMA, 2012).  
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Segundo ROTHER e SHOOK 

(2003), alguns processos foram concebidos 

para produzir em grandes lotes, são grandes 

e de difícil locomoção ou modificação. Não 

há a necessidade desse fluxo ser 

implementado no processo como um todo. 

A transformação de partes desse processo 

em contínuo, imediatamente, agregará valor 

ao produto, visto o ganho de produtividade 

e a eliminação de desperdício.  

 

3.3 KAIZEN 

 

O Kaizen - o termo japonês que 

significa melhoramento contínuo – é uma 

filosofia comportamental que emprega uma 

metodologia para o alcance de melhorias 

rápidas e consiste no emprego organizado 

do senso comum e da criatividade para 

aprimorar um processo individual ou um 

fluxo de valor completo. O Kaizen é 

geralmente usado para resolver problemas 

de escopo restrito identificados após o 

Mapeamento do Fluxo de Valor e é 

conduzido por uma equipe formada por 

pessoas com diferentes funções na empresa 

(WERKEMA, 2012). 

Segundo SLACK et al (2009) não 

é a taxa de melhoramento que é importante, 

é o momentum de melhoramento. Não 

importa se melhoramentos sucessivos são 

pequenos, o que de fato importa é que a 

cada mês (ou semana, ou trimestre, ou 

qualquer que seja o período adequado) 

algum melhoramento de fato tenha 

ocorrido.  SHINGO (1996) afirma que além 

do esforço de eliminação de desperdícios, a 

filosofia Lean tem a característica de não 

aceitação da situação vigente ou mesmo de 

padrões de desempenho. CORRÊA & 

CORRÊA (2013) afirmam que, o os 

objetivos “Zero” defeito, tempo zero de 

preparação, estoques zero, movimentação 

zero, quebras zero, lead time zero e lote 

unitário são metas ambiciosas, se não 

inatingíveis, aos olhos da abordagem 

tradicional, essas metas garantem o 

processo de esforço para a melhoria 

contínua e a não aceitação da situação atual.  

As atividades de Kaizen podem ser 

conduzidas em uma variedade de maneiras 

e objetivos, mas o aspecto essencial é que 

são orientadas para times de trabalho que, 

através do intenso envolvimento pessoal, 

sugerem, analisam, propõem e, se a 

alteração sugerida é aprovada pelo comitê 

competente, implementam melhoramentos 

de forma contínua, conforme ilustrado na 

figura 3. 
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Figura 3: Ciclo Kaizen 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

3.4 Balanceamento e/ou nivelamento 

Produzir todos os itens da linha 

dentro de um intervalo de tempo é o 

conceito básico de balanceamento. É 

comum utilizar os dois termos 

(Balanceamento e Nivelamento) no meio 

fabril e em literaturas. Segundo WOMACK 

(2004), a ideia de nivelar é muito simples. 

Basta identificar um lugar ao longo do fluxo 

de valor – o processo puxador é onde as 

ordens do cliente são transformadas em 

instruções de produção. Criando um 

inventário normal neste momento para 

permitir cada etapa do fluxo acima e fluxo 

abaixo passa operar nivelado, de modo 

suave, usando o conceito First in, First out 

(FIFO) para programar os processos fluxo 

abaixo e sinais de “puxar” para fluxo acima. 

Para SLACK (2009) para se obter 

o nivelamento ideal é preciso reduzir tempo 

de troca, agilizar o tempo de resposta a 

problemas encontrados e sempre manter 

atualizada a variação da demanda, 

discutindo com vendas e marketing as 

possíveis alterações. A eficácia da atividade 

de balanceamento de linha é medida pelo 

que se chama de perda de balanceamento. 

Isso refere-se ao tempo desperdiçado por 

meio de alocação desigual de trabalho como 

porcentagem do tempo total investido no 

processamento de um produto ou serviço. 

Para WOMACK e JONES (1998) o 

nivelamento tem o objetivo de manter um 

volume de produção constante para se ter 

um estoque para atender o pico de demanda. 

Quanto maior o grau de nivelamento, 

melhor será o desempenho produtivo, 

reduzindo setups e perdas por paradas.  

 

3.5 Sistema Puxado 

O objetivo de colocar um sistema 

puxado entre dois processos é ter uma 

maneira de dar ordem exata de produção ao 

processo anterior, sem tentar prever a 

demanda posterior e programar e programar 

este processo (ROTHER; SHOOK, 2003). 

SHINGO (1996) afirma que o 

sistema puxado é diferente do modelo 

empurrado, onde o mercado “puxa” os 

produtos a serem produzidos, ou seja, ele 

determina a produção, as características e a 

velocidade, conforme ilustrado na figura 4. 
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Figura 4: Produção Puxado e Empurrado 

 

Fonte: Corrêa & Corrêa, 2013 

 

Nota-se a presença de gargalos no 

sistema empurrado, cuja produção é feita 

para estoque o que resulta em níveis altos de 

valor parado. No sistema puxado 

praticamente não existe estoques e a 

produção para tender a demanda é 

estabelecida pelo cliente, o que resulta em 

um estoque reduzido a um nível de 

segurança, o que agrega valor ao produto.     

De acordo com TUBINO (2007), 

na produção puxada, o cliente irá solicitar o 

produto para, a partir daí este ser produzido, 

desse modo, a aquisição do material é 

realizada por meio dos estoques dos 

fornecedores. 

 

3.6 Teoria das restrições 

 

Segundo SLACK et al. (2009) o 

conceito de “tambor”, “pulmão” e “corda” 

vem da Theory of Constraints (TOC) e é 

uma ideia que ajuda a decidir exatamente 

onde o controle deve ocorrer. Essa teoria 

enfatiza o papel do “gargalo” no fluxo de 

trabalho, considerado como ponto de 

controle de todo o processo. Assim define-

se que, o tambor é aquele que dita o ritmo 

em relação aos demais. O “Pulmão” são os 

estoques intermediários aos “gargalos”, 

garantindo sempre haja material para a 

realização do trabalho. Por fim temos, a 

“Corda”, que é a comunicação entre o 

“gargalo” e a entrada do processo principal, 

assegurando que as atividades antes do 

gargalo não façam superprodução. 

Esse conceito ajuda a decidir 

exatamente onde o controle deve acontecer 

em um processo. A maior parte dos 

processos não possuem o mesmo volume de 

trabalho empregado em cada estação de 

trabalho individual. Isso significa que é 

provável que haja uma parte do processo 

que atue como gargalo no fluxo do trabalho 

ao longo do processo.  

COELHO, ANJOS e ELIAS 

(2014) afirma que, a TOC é uma nova 

filosofia de pensamento gerencial e sua 

ideia principal é gerenciar a partir das 

restrições ou limitações que o sistema 

produtivo da empresa apresenta, 

focalizando a meta econômica da empresa, 

que é o lucro. Segundo os autores, o 

objetivo da TOC é o aumento do ganho pela 

eliminação das restrições e pela redução do 

inventário e despesas operacionais.  

CORRÊA & CORRÊA (2013) 

afirmam que a TOC é uma evolução de 

questões relativas à gestão de fluxos 

produtivos e sobre o uso da capacidade 

produtiva. 
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3.7 Mapa de Processo 

Mapeamento de processo envolve 

a identificação das atividades de 

transformação no processo que agregam 

valor ao produto.  As técnicas de 

mapeamento mostram o fluxo de materiais, 

pessoas ou informações (SLACK et al, 

2009). Corrêa & Corrêa (2013) afirmam 

que essa ferramenta deve ser aplicada desde 

o início do projeto, pois auxilia como 

paralelizar atividades, eliminar e simplificar 

sempre que possível. A figura 5 mostra a 

simbologia comumente usada para elaborar 

o mapeamento de processo. 

 
Figura 5: Ícones mapeamento de processo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

Segundo REIS e BLATTMANN 

(2004) esta é a hierarquia do processo, ou 

seja, é a forma de classificar os processos de 

acordo com o seu grau de abrangência na 

organização. Através dessa ferramenta é 

possível que, a instituição analise os fluxos 

existentes de trabalho e sua abrangência, 

desde o mais significativo até o de menor 

impacto, definindo assim os 

macroprocessos, subprocessos e as 

atividades mais simples (tarefas). 

No mapeamento de processo as 

variáveis são identificadas como variáveis 

de produto em processo (y), de produto final 

(Y) e de processo (x) e classificadas como 

críticas as que necessitam de 

acompanhamento; ruído as que devem ser 

eliminadas e as controláveis que devem ser 

ajustadas para garantir o resultado esperado 

(COLEMAN & ROSS, 1999). 

 

3.8 Diagrama de Espaguete 

FAVERI (2013) e EHOW 

CONTRIBUTOR (2017) defendem que o 

diagrama de espaguete é uma ferramenta 

capaz de medir os deslocamentos dos 

operadores e matéria-prima em uma 

determinada operação, através da análise 

dessas distâncias pode-se melhorar a 

capacidade fabril e e identificar as 

necessidades de melhorias de fluxo.  

Redesenhar o fluxo e deslocar os 

operadores é uma forma a minimizar os 

espaços entre os processos, eliminar 

desperdícios de transporte e obter uma 

operação mais enxuta. O diagrama de 

espaguete é uma ferramenta muito simples 

e utilizada com frequência nos conceitos 

Lean Manufacturing, por tratar-se de uma 

técnica que auxilia a identificação de um 

layout ideal, através da visualização das 

distâncias percorridas para realização de um 

determinado processo ou atividade 

(BENEVIDES, 2013). 

 

3.9 Matriz de Priorização  

BEZERRA et al. (2012) e 

PERIARD (2011) afirmam que a matriz de 
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Gravidade - Urgência - Tendência (GUT) é 

uma ferramenta que busca responder 

questões de forma racional. É muito 

utilizada pelas empresas para priorizar os 

problemas que devem ser atacados pela 

gestão.  

Conforme DAMAZIO (2001), a 

matriz GUT é utilizada para evitar que a 

mistura de problemas gere confusão, isto é, 

quando os problemas são variados e 

relacionados entre si. É uma Matriz de 

priorização que seleciona os problemas 

encontrados e pontua dentro dos quesitos de 

gravidade, urgência e tendência onde atuar 

primeiro, o somatório dos valores a eles 

referidos definirá a causa a ser priorizada.  

 

4. PROBLEMA ESTUDADO 

As linhas produtivas e o layout da 

empresa não acompanharam a evolução da 

gestão de operação necessária para os dias 

atuais e ficou perceptível a presença de 

excessivos estoques intermediários e um 

inventário alto no processo.   

Foi observado uma movimentação intensa 

no chão de fábrica e o excesso de 

deslocamento de produtos de um setor para 

outro. 

 

5. OBJETIVOS GERAIS E 

ESPECÍFICOS 

O objetivo geral desse trabalho foi 

apresentar sugestões de melhoria para o 

processo de produção do produto 

responsável pelo maior faturamento da 

empresa. Os objetivos específicos desse 

trabalho é evidenciar os ganhos com a 

implantação do Lean Manufacturing no que 

se refere a diminuição do tempo de 

processamento, diminuição de estoques 

intermediários e de movimentação tornando 

a empresa mais flexível e eficaz para 

atender a programação estabelecida junto 

aos seus clientes. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

Conforme as tendências de mercado 

para uma manufatura mais enxuta, 

observou-se a necessidade de um novo 

layout produtivo para atender as 

necessidades iniciais exigidas para a 

implementação das diretrizes que a filosofia 

Lean Manufacturing. 

Por ocupar mais de 60% da 

programação mensal das linhas existentes e 

também ser o produto que possui uma maior 

quantidade de subprocessos no seu processo 

produtivo, foi escolhido a família de 

Eletrificadores para o estudo de caso, pois, 

tratam-se de produtos que passam por todos 

os processos de chão de fábrica e permitiu 

maior abrangência de atividades. 

Dentro da família de 

eletrificadores foi escolhido o modelo mais 

vendido do portfólio atual e, 

consequentemente, o que gera uma maior 

receita de faturamento, conforme figuras 6 

e 7.



Lean manufacturing: benefícios da implementação em uma empresa médio porte 

____________________________________________________________________________________________________  

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.19, n.1, p. 27-43, 2019                                       36 

 

Figura 6: Número de peças vendidas 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Figura 7: Vendas mensais 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

7. COLETA DE DADOS 

O primeiro passo foi coletar dados 

para a caracterização do estado atual do 

problema, com o objetivo de buscar as 

atividades que não agregam valor e os 

desperdícios existentes.  Com os dados 

obtidos foram definidos quais seriam os 

pontos a serem melhorados e quais os 

ganhos seriam obtidos para o estado futuro 

sugerido. Os setores envolvidos na coleta de 

dados estão representados na figura 8. 

 

Figura 8: Fluxo de atividades

 
Fonte: Elaboração própria, 2018 

Os processos envolvidos com 

outros setores, tais como o supermercado do 

SMD, que está localizado no setor de 

almoxarifado, e as submontagens de partes 

do setor de componentes tipo pin through 

hole (PTH), esses são processos que sofrem 

integração de outros processos e possuem 

supermercados distribuídos pelo chão de 

fábrica. 

 

7.1 Mapeamento de processo 

O setor de planejamento e controle 

da produção (PCP) utiliza como critério de 

lead time uma previsão de 6 meses de 

demanda. A partir desse dado e com os 

valores da previsão de vendas do setor 

Comercial, realiza-se a previsão de 

consumo de matéria-prima que é enviado ao 

setor de Compras.  

O setor de PCP divide suas 

atividades em planejamento primário e 

secundário. Na primeira, leva em conta a 

demanda de matéria prima, necessidade de 

montagem SMD e montagem PTH. Na 

0
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segunda, leva em conta a injeção de caixas 

plásticas, transformadores e embalagens.    

No conceito lean o planejamento 

primário é considerado pelo PCP o 

“gargalo” do processo, porque são os 

processos que ditam o ritmo dos demais, e 

não podem parar. O “pulmão” são os 

estoques de segurança de SMT e PTH, os 

estoques intermediários das placas 

montadas, os estoques das placas montadas 

e o estoque de matérias-primas que 

compõem o produto final. E, por fim, a 

“corda” são os líderes das linhas que 

informam o momento de necessidade para 

reabastecimento dos pulmões. O caminho 

crítico, conforme figura 9, é composto por 

três gargalos (SMD; PTH; Produção Final) 

que ditam o ritmo do processo produtivo. A 

implementação de melhoria nesse caminho 

trará resultados efetivos para a organização.                          

 

Figura 9: Caminho crítico 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

7.1.1 Processo de montagem (SMD) 

Conforme figura 10, o processo de 

montagem SMD começa com a inserção de 

3 (três) PCI’s na máquina Printer, 

responsável pela colocação da pasta de 

solda e/ou cola que então, passa pela 

máquina de inserção de componentes SMD 

(Pick and Place) e finaliza no forno de 

refusão (Reflow) para realizar a cura da 

solda e/ou cola e permitir o contato elétrico, 

entre a PCI e componente. 

 

Figura 10: Mapeamento do processo SMD  

 
 

 

FONTE: Elaboração própria, 2018. 

 

7.1.2 Processo de Montagem PTH 

 

Fonte:  Elaboração própria, 2018 

 

7.1.2 Processo de montagem PTH 

Conforme ilustrado na figura 11 o 

processo de montagem das PCI´s com PTH 

é um processo onde as placas pré-montadas 

pelo setor SMD, alimentam a linha de 

produção onde é iniciado a inserção manual 

dos componentes PTH. Na sequência as 

placas montadas passam pela máquina de 

solda por onda (Wave Solder) e em seguida 

são panelizadas formando um conjunto de 

várias PCI’s. Essas PCI´s são alocadas em 

caixas para seguir para um outro 

subprocesso de preparação retirada da 

máscara de solda e separação.  

 

 

 

 

 

SMD PTH GRAVAÇÃO

TESTEINTEGRAÇÃO
PRODUTO

FINAL
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Figura 11: processo (pth) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A próxima etapa as PCI’s já com as 

bobinas inseridas, passam pelo pós-

máquina em uma outra esteira. Nesse 

processo, além de ser realizado uma 

inspeção, são retirados excessos de solda 

quando existente e a limpeza das peças e, 

ainda, é inserido o cabo de ligação da PCI e 

aplicado solda nos terminais da bobina. Na 

finalização as PCI’s montadas são levadas 

para um posto de inspeção final. As PCI´s 

conformes seguem para o estoque 

intermediário, aguardando para serem 

testadas funcionalmente e pela gravação do 

software.  

 

7.1.3 Processo de teste e gravação 

Este posto de trabalho é composto 

por uma jiga de teste, cuja é multifuncional, 

além de realizar o teste, também faz a 

gravação do software. São processados 

simultaneamente, 2 (duas) placas onde 

inicialmente se realiza a gravação e depois 

se faz o teste funcional, conforme 

representado na figura 12. Os produtos não-

conformes, são identificados, separados e 

levados para os técnicos de manutenção 

realizarem o reparo. Os produtos conforme 

são identificados, separados e 

encaminhados ao estoque intermediário.  

 

Figura12: Processo teste/ gravação  

 
Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

7.1.4 Processo de produção final 

O processo de produção final é 

uma sequência de atividades em linha onde 

o trabalho do próximo posto inicia-se 

quando o do posto anterior é finalizado. Nas 

primeiras etapas é realizado a inserção da 

placa montada e do transformador na caixa 

plástica base do produto, em sequência é 

realizado o teste de compatibilidade da 

placa com o controle remoto e insere-se a 

caixa plástica superior (tampa).  

O processo é finalizado com a 

colocação do manual mais o adesivo de 

alerta, dentro da embalagem individual e 

depois embalado em caixa de papelão 

coletiva. O processo de integração do 

produto estudado está representado na 

figura 13 e contém 1 (um) operador a mais 

que o número usado em outras linhas. 

Segundo a gerência de produção, para esse 

produto o processo é mais complexo e 

possui uma demanda alta que precisa de um 

processo produtivo otimizado, mais ágil e 

eficiente, o que para ele justifica o uso desse 
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operador a mais. 

 

Figura 13: Processo Integração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

7.2 Diagrama de espaguete  

Para analisar a movimentação atual, 

foi desenhado no chão de fábrica o 

diagrama de espaguete conforme ilustrado 

pela figura 14.  

 
Figura 14: Diagrama de espaguete - estado atual 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

7.3 Mapeamento fluxo valor 

Como pode ser observado na 

figura 15 no mapeamento do estado atual, o 

setor de PTH é o que tem maior variação e 

na linha haviam etapas que não possuíam 

tempos de processos, o que dificultou a 

análise do processo atual.  

 

 

Figura 15: VSM - estado atual  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

OBTIDOS 

Os processos envolvidos com a 

agregação de valor do produto e os 

processos de apoio estão distantes um do 

outro, o que ocasiona muita movimentação 

desnecessária. O tempo gasto na busca dos 

materiais e de submontagens espalhados 

pelo layout é alto e foram evidenciadas 

falhas de identificação de localização 

dessas submontagens. A armazenagem e 

exposição das PCI´s após o processo 

passam de um ambiente controlado de 

temperatura, estática e umidade e são 

encaminhadas para o almoxarifado onde 

ficam expostas ao calor e a umidade o que 

pode levar a problemas de qualidade. 

O arranjo físico do posto de 

inspeção realiza muitas atividades o que 

ocasiona muitos deslocamentos dos 

colaboradores. Nos mapeamentos 

realizados o lead time excede o prazo de 30 

dias e isso explica as movimentações 

excessivas observadas no processo. Devido 

ao desbalanceamento, alguns processos são 
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gargalos e atrasam a produção como um 

todo. Para resolver o problema são 

realizadas diversas alterações do número de 

operadores na linha. Os locais destinados à 

inspeção de produto não estão em locais de 

fácil acesso e adequados para a atividade.  

Os mapeamentos do estado atual 

evidenciam atividades que estão sendo 

realizadas sem um padrão definido, o que 

ocasiona um aumento de movimentação e 

tempos improdutivos. O layout é pouco 

funcional devido às áreas não estarem bem 

definidas no chão de fábrica e pode ser 

melhorado é a disposição dos estoques 

intermediários usados para a integração de 

linhas. A movimentação é mais intensa no 

setor de PTH que devido ao layout 

funcional estabelecido na busca por 

flexibilidade, o trabalho é realizado em 

lotes em uma linha que possui esteira, o que 

não justifica. A presença de esteira 

configura em uma subutilização dos 

insumos e é indicada para processos 

contínuos, em linha. Esse problema impacta 

diretamente na ergonomia, os operadores 

realizam as atividades em bancadas 

menores e com espaços reduzidos. Um 

rearranjo das linhas de produção poderia 

proporcionar a implementação de sistema 

puxado entre eles.  Um novo diagrama de 

espaguete foi realizado como proposta de 

rearranjo das linhas levando em 

consideração a mesma movimentação entre 

os setores, porém com percursos diferentes 

com a divisão das linhas de produção por 

família de produto, conforme ilustrado na 

figura 16. 

 

Figura 16: Diagrama espaguete - estado futuro 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Analisando o novo layout sugerido 

na figura 16, é indicado a transferência do 

setor de Gravação para um local mais 

próximo dos setores de PTH, a transferência 

do setor de Teste para o local atual da 

Inspeção e a atividade de inspeção passaria 

a ser realizada na nova linha corroborando 

com o serviço de pós-máquina da wave 

solder.  

Um setor de depanalização, nesse 

contexto, deverá ser criado para unificar 

todo o setor em um quadrante único da 

empresa. Há também a necessidade de 

mudanças nos setores de SMD e nas linhas 

de integração. O layout sugerido deixaria o 

supermercado do SMD dentro do próprio 

setor com ambiente climatizado o que 

protege as PCI´s da umidade e diferenças de 

temperaturas que podem danificar os 

componentes já inseridos. Nesse contexto 

as linhas de integração podem funcionar por 

família de produto, o que melhoraria as 
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questões de tempo improdutivos com setup. 

Com esse novo rearranjo há uma redução 

significativa na movimentação devido a 

centralização das atividades em um único 

local o que facilita o fluxo de materiais.  A 

divisão dos setores em um quadrante 

estabelecido agiliza a comunicação com 

outras áreas e ficam estabelecidas as 

divisões por tipo de serviço prestado, o que 

facilitará na separação de insumos, reduzirá 

a movimentação, os tempos de setup e 

melhora a organização das linhas. O 

mapeamento do estado futuro, conforme 

figura 17, propõe melhorias que facilitarão 

a implementação da filosofia lean com 

ganhos significativos de processo.  

 

Figura 17: VSM estado futuro  

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

O setor de PTH, devido à falta de 

padronização das atividades, torna-se o 

“gargalo” a ser trabalhado. Nas atividades 

dos postos de trabalho do setor de PTH não 

há a utilização de uma jiga de teste e 

gravação, que se usada poderia resultar em 

ganhos de produtividade à linha. A 

unificação das etapas do PTH de preparação 

e montagem da bobina dá continuidade ao 

processo e melhora a produtividade. 

O VSM do estado futuro, 

conforme figura 17, foi elaborado através 

de simulações e experiências de processos 

similares de outras empresas e percebeu-se 

que as atividades realizadas na etapa de 

preparação e montagem da bobina podem 

ser aplicadas em uma linha com fluxo 

contínuo.  Nessa proposta a inspeção passa 

a participar diretamente no final da linha de 

produção o que permite a interação direta 

com os problemas para surgimento de 

soluções rápidas.  

A atividade de Pós-Máquina foi 

agregada às atividades da Wave Solder sem 

atribuir aumento de tempo de processo, pois 

utiliza o tempo ocioso existente. No 

realinhamento do processo o ganho do lead 

time foi de 10 (dez) dias em relação ao 

processo atual.  Para montagem do VSM 

estado futuro foi calculado o Takt Time do 

processo considerando 8 horas trabalhadas 

por dia e descontando 30 minutos de tempos 

de preparação e a demanda de 8.000 peças 

por mês para um mês de 20 dias úteis. 

 

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
27.000𝑠𝑒𝑔

400𝑝ç𝑠
= 67,5𝑠𝑒𝑔/𝑝ç 

O tempo de 67,5 segundos. por 

peça é bem diferente do tempo que é 

praticado atualmente de 40 dias. Com o takt 

time proposto, o tempo em dias necessário 

para atender à demanda do cliente de 8.000 
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peças por mês será de 540.000 segundos, 

isto é, 18 dias. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho considera o 

seu objetivo alcançado pois consegue 

demonstrar através das ferramentas 

utilizadas oportunidades de melhorias 

considerando o cenário atual da empresa.  

Nesse momento, para implantação 

das melhorias sugeridas não seria a 

necessário a compra de maquinários, nem a 

contratação de pessoas, pois todas as 

alterações levam em conta o que se tem 

disponível no chão de fábrica.  Aplicação da 

filosofia Lean Manufacturing e a utilização 

das ferramentas de mapeamento de 

processos nesse contexto podem trazer 

grandes benefícios à organização. 
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RESUMO 

Esse artigo faz uma revisão dos métodos de avaliação de empresas e sua aplicação na determinação do valor de 

ativos e de negócios, em um ambiente de crescente competitividade empresarial. Essa tarefa é desenvolvida por 

meio de uma revisão bibliográfica sobre valuation e, examinada por um estudo de caso da cervejaria Ambev S.A. 

líder nacional e uma das grandes players mundiais no setor de bebidas, disputado por grandes empresas 

multinacionais. Os métodos de avaliação apreciados são: do valor patrimonial, da projeção de lucros, do fluxo de 

caixa descontado e do valor de mercado das ações. Faz-se ainda uma análise de indicadores econômicos financeiros 

da empresa para se identificar tendências, e entender ações de sua gestão no sentido de gerar valor para acionistas 

e atingir seus objetivos estratégicos. Com base nesse estudo, foi possível perceber que em decorrência de uma 

gestão capacitada e de um planejamento bem elaborado e realizado, a empresa tem sustentado sua posição de 

liderança no setor, ampliando vantagens competitivas e multiplicado o valor para seus proprietários, com produtos 

bastante estimados por seus clientes. 

 

Palavras Chave: Avaliação. Valor Agregado. Competitividade. Estratégia. Indicadores. 

 

ABSTRACT 

This article reviews business valuation methods and their application in determining asset and business value in 

an environment of increasing business competitiveness. This task is developed through a literature review on 

valuation and examined by a case study of the leading national brewer Ambev S.A. and one of the world's leading 

players in the beverage sector, vied for by large multinational companies. Appraised valuation methods are: equity 

value, earnings projection, discounted cash flow and market value of shares. An analysis of the company's financial 

and economic indicators is also performed to identify trends and understand management actions aimed at 

generating shareholder value and achieving its strategic objectives. Based on this study, it was possible to realize 

that as a result of qualified management and intelligent and correct planning, the company has sustained its leading 

position in the sector, expanding competitive advantages and multiplying the value to its owners, with highly 

esteemed products. 

 

Keywords: Valuation. Earned Value. Competitiveness. Strategy. Indicators 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante muitos anos, a gestão do 

valor das organizações foi tratada de forma 

indireta na literatura de Finanças. Embora 

aplicada na prática por gestores, que 

tomavam suas decisões baseadas na 

tentativa e erro, na experiência ou no 

feeling, a Avaliação de Empresas 

(valuation), ou mesmo a avaliação de 

ativos das organizações, carecia de 

metodologias confiáveis e consistentes 

com os resultados desejados. O aumento da 

competitividade no ambiente de negócios 

aliado ao desenvolvimento teórico de 

modelos de avaliação culminou com a 

reunião de alguns métodos de avaliação 

consensuais. A saber: o Método 

Patrimonial ou Contábil, o dos Múltiplos, o 

da Liquidação, o do Valor Econômico 

Agregado (EVA), o das Opções Reais e o 

do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) entre 

outros. 

Diversas situações práticas 

demandam a utilização de ferramentas de 

valuation. Martelanc, Pasin e Pereira 

(2010) citam como motivação da aplicação 

prática do valuation a onda de fusões e 

aquisições em escala mundial, a abertura 

de capital em Bolsas de Valores, 

conhecidas por IPO (Initial Public Offer), 

os programas e estratégias de gestão 

baseada em  

valor, a necessidade de calcular o preço 

justo de ações, entre outros.O fato é que em 

uma sociedade livre, o valor de um negócio 

é definido pelo processo de negociação 

entre compradores e vendedores e, por isso, 

o valor de empresas definido por qualquer 

dos métodos de avaliação não 

necessariamente deverá coincidir com o 

preço acordado pelos negociadores. 

Primeiro, porque cada parte atribui ao ativo 

negociado um preço com base em 

premissas próprias, que dependem do seu 

conhecimento, de sua experiência, de sua 

visão de mundo e até de sua condição 

econômico-financeira. Para Morehouse 

(2018), o valor de um bem depende do grau 

de importância (subjetiva) que cada um lhe 

atribui. Sendo assim, essa subjetividade 

torna comuns as diferenças no valor 

atribuído aos bens negociados. Segundo 

que os modelos de avaliação são 

intrinsecamente imperfeitos e muitos deles 

dependem de estimativas futuras 

inerentemente imprevisíveis. Portanto, 

tanto a questão do viés na análise, quanto a 

imprevisibilidade de eventos futuros, 

tornam a avaliação de empresas um 

processo trabalhoso e relativamente 

complexo, que demanda do analista o 

conhecimento da capacidade operacional e 

de gestão da organização, do valor de 

mercado, de seus ativos e passivos, dos 

cenários econômicos futuros, da evolução 

tecnológica, entre outros.   

Santos (2005) mostra que a 

estimativa do valor justo de uma empresa 
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depende de informações detalhadas de sua 

atividade operacional como: o objeto 

social, o quadro administrativo e funcional, 

a carteira de clientes e de fornecedores, a 

participação de mercado, a situação 

financeira, as dívidas contingenciais e os 

ativos intangíveis. 

Assim, avaliar uma empresa requer 

muitos cuidados. O processo de estimação 

do valor justo do negócio utiliza modelos 

quantitativos que permitem a análise dos 

resultados financeiros e a projeção de 

benefícios econômicos da organização, 

objeto de negociação. A aplicação do 

valuation se estende a uma ampla gama de 

situações que envolvem compra e venda de 

empresas, captação de recursos, herança e 

partilha de bens, compra e venda de ações 

e participações minoritárias, liquidação 

judicial, abertura e fechamento de capital, 

processos de privatização, concessões e 

parcerias público-privadas (PPP), 

formação de parcerias e joint-ventures, 

planejamento financeiro, análise de 

viabilidade de investimentos, avaliação do 

desempenho econômico e financeiro, como 

feedback para gestores e proprietários, 

além de muitas outras.  

Esse trabalho aborda as 

metodologias de Avaliação de Empresas 

mais comumente aplicadas (Análise pelo 

Método Patrimonial; com Base nos Lucros 

Futuros Projetados; Valor de Mercado das 

Ações e Fluxo de Caixa Descontado), além 

de desenvolver uma análise de indicadores 

econômicos e financeiros para identificar 

tendências, e compreender as ações 

recentes da gestão da empresa, no sentido 

de gerar valor a seus acionistas. 

 O estudo de caso 

desenvolvido utiliza como base os dados 

da Ambev S.A. para demonstrar a 

aplicação prática dos procedimentos de 

avaliação de empresas, fundamentado na 

literatura específica da área e nas 

informações reais divulgadas pela 

empresa, disponíveis na CVM e na Bolsa 

de Valores B3, além de aplicar a técnica de 

análise do desempenho econômico-

financeiro da empresa através de 

indicadores. 

 

1.1 Considerações Iniciais  

A Ambev S.A., objeto do estudo 

de caso, é uma das maiores companhias da 

América Latina, e atualmente possui o 

market share mais expressivo do mercado 

cervejeiro no Brasil. Por apresentar 

resultados históricos consistentes e 

estáveis, ela se torna um bom exemplo para 

aplicação dos modelos de valuation na 

determinação de seu valor. 

Os métodos de avaliação podem 

servir de norteador nas decisões 

empresariais, de forma a evitar grandes 

discrepâncias entre o valor real de ativos e 

os investimentos realizados, uma vez que 

se busca compreender o provável futuro 
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retorno obtido a partir dos ativos 

adquiridos. Portanto, as metodologias 

disponíveis para a avaliação de empresas 

são ferramentas de auxílio na tomada de 

decisão, podendo ser aplicadas a diferentes 

tipos de mercados, desde a estabilidade 

encontrada nos países desenvolvidos até a 

situação de países emergentes, 

normalmente com maiores retornos em 

função do risco mais elevado que 

apresentam. Em um cenário econômico 

desafiador como é o caso atual do Brasil, é 

imprescindível que as empresas tracem 

estratégias consistentes com seus objetivos 

e busquem as melhores práticas de gestão 

para continuarem competitivas. A gestão 

baseada  no valor permite uma avaliação 

contínua da consistência das ações 

gerenciais em relação aos objetivos 

estratégicos da organização. 

 

1.2 Objetivos do trabalho 

Apresentar e apreciar conceitos 

indispensáveis para a efetividade dos 

métodos de avaliação de empresas; 

Apresentar os métodos de avaliação 

que utilizam as demonstrações financeiras 

como base; 

Apresentar informações relevantes sobre a 

empresa estudada, bem como analisar a 

situação econômico-financeira da mesma. 

 

1.3 Metodologia 

A metodologia utilizada neste 

trabalho será o estudo de caso, considerado 

o melhor método de pesquisa nos contextos 

de pouco controle, como muitas vezes 

ocorre na gestão de operações. Para 

Rampazzo (2002), o estudo de caso é a 

melhor forma de pesquisa para examinar 

aspectos variados de indivíduos, famílias, 

grupos ou comunidades. 

O objetivo do estudo é descritivo, 

que conforme Rampazzo (2002, p. 55): 

 

[...] em suas diversas formas, trabalha 

sobre dados ou fatos colhidos da própria 

realidade. Para isso são utilizados como 

principais instrumentos a observação, a 

entrevista, o questionário, o formulário e 

outras técnicas. 

 

Os procedimentos aplicados na 

pesquisa podem ser classificados como: 

bibliográfica, documental e estudo de caso. 

Primeiramente, é realizada uma pesquisa 

em obras literárias, artigos e teses que 

abordam o tema avaliação de empresas, e 

que, de acordo com Marconi (2010, p. 16), 

“propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”. Na sequência, são 

colhidas informações reais da empresa que 

posteriormente servem de estudo de caso 

para aplicação das metodologias de 

avaliação estudadas. 

 

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

2.1 Breve histórico 
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A Ambev resultou da associação, 

em 1999, entre a companhia Cervejaria 

Brahma e a companhia Antarctica Paulista. 

Foi criada com o objetivo de se transformar 

em uma empresa com atuação 

multinacional, de porte compatível com os 

players já estabelecidos no exterior e em 

condições de competir no mercado 

mundial de cervejas e refrigerantes, em 

especial na América Latina. Atua no setor 

de bebidas nos segmentos de cervejas, near 

beer, refrigerantes e bebidas não 

alcoólicas, e está presente em 18 países, 

contando com mais de 30 marcas que 

produz.  

 

2.2 Atuação, Segmento, Estrutura 

A indústria de bebidas é um 

importante setor da indústria da 

transformação e faturou 127,7 bilhões de 

reais em 2018, de acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria de Alimentação – 

ABIA (2019). Essa cifra correspondeu a 

1,86% do PIB brasileiro e 4,7% do valor 

bruto da produção da indústria da 

transformação, naquele ano. Entre as 

bebidas alcóolicas, a cerveja possui grande 

destaque, representando aproximadamente 

70% do consumo de bebidas no mercado 

nacional. 

A Ambev é a cervejaria líder da 

América Latina e, no Brasil, apresenta 67% 

de participação de mercado, seguida da 

Heineken com 19% e Petrópolis, dona da 

marca Itaipava, com 12%. Em sua estrutura 

acionária, a Ambev é controlada pela AB 

InBev, líder no mercado global, com mais 

de 500 marcas de cerveja e atuação em 150 

países, conforme figura 1: 

 

Figura 1: Estrutura Acionária. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3. DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

3.1 Balanço patrimonial 

Segundo Iudícibus, Martins e 

Gelbcke (2003, p. 29), “o balanço tem por 

finalidade apresentar a posição financeira e 

patrimonial da empresa em determinada 

data, representando, portanto, uma posição 

estática”. 

Pela citação desses autores, pode-se 

entender que o balanço patrimonial nada 

mais é do que uma fotografia da situação 

financeira da empresa em determinado 

momento, de onde podem ser extraídos 

valores e indicadores para que se tomem as 

melhores decisões a respeito de como está 

composta a estrutura da mesma. 

O interessante dessa demonstração 

é representar a ideia de uma balança. Daí a 

origem do termo balanço, onde os grupos, 

ativo e passivo, devem apresentar um 
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equilíbrio em relação às fontes ou origens 

dos recursos (lado direito do balanço) e 

suas aplicações e investimentos na empresa 

(lado esquerdo do balanço), e assim, 

revelando a composição de sua estrutura. 

 

3.2 Demonstração do resultado do 

exercício 

Essa demonstração visa apresentar 

quais as receitas obtidas em relação aos 

custos, despesas e perdas de uma empresa, 

durante um determinado exercício ou 

período, em função de sua atividade ou 

funcionamento. Segundo Matarazzo (2008, 

p. 45):  

 

Todas as receitas e despesas se acham 

compreendidas na demonstração do 

resultado, seguindo uma forma de 

apresentação que as ordena de acordo com 

a sua natureza; fornecendo informações 

significativas sobre a empresa. 

 

Ou seja, essa demonstração tem por 

finalidade apresentar o resultado alcançado 

pela empresa durante um determinado 

período, a fim de se apurar lucros ou 

prejuízos. 

 

3.3 Demonstração do fluxo de caixa 

(DFC) 

A DFC ajuda a entender e analisar 

a capacidade de uma empresa em gerar 

caixa e equivalentes de caixa em um 

determinado período, por meio dos seus 

pagamentos e  recebimentos em dinheiro. 

Por isso, a demonstração do fluxo de caixa 

é fundamental para a análise da saúde 

financeira da companhia, por demonstrar 

exatamente o dinheiro que a empresa 

possui em caixa. Em outras palavras, a 

DFC mostra a capacidade da empresa de 

pagar os desembolsos relativos às suas 

operações e a possibilidade de crescimento 

futuro. 

Normalmente, as empresas 

acumulam e gastam dinheiro de diferentes 

maneiras, de modo que o fluxo de caixa é 

dividido em três seções: 

Fluxos de caixa das operações: 

mostra o caixa proveniente da venda de 

bens e serviços menos o desembolso 

necessário para que os mesmos sejam 

produzidos e vendidos; 

Fluxos de caixa de 

financiamentos: apresenta os recursos 

obtidos de diferentes fontes para sustentar 

o desembolso relativo à aquisição de 

capital, tais como os novos equipamentos 

ou qualquer outro ativo necessário para 

manter a operação; 

Fluxos de caixa dos 

investimentos: apresenta os fluxos de 

caixa associados a atividades de aplicação 

de recursos com o objetivo de retornos 

futuros. 

 

4.  ÍNDICES  ECONÔMICO-

FINANCEIROS 

Para Assaf Neto (2007), a análise 

dos indicadores econômico-financeiros 

https://www.tororadar.com.br/investimento/analise-fundamentalista/o-que-e
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visa diagnosticar a posição atual da 

organização, bem como servir de base para 

a previsão de tendências futuras. Os índices 

econômico-financeiros se dividem em 

quatro grupos: liquidez e atividade; 

endividamento e estrutura; rentabilidade e 

análise de ações. Nesse trabalho, apenas os 

três primeiros são tratados.  

Os índices de liquidez relacionam 

bens e direitos com obrigações da empresa, 

por intermédio de uma simples operação de 

divisão. Embora não seja a melhor 

definição, costuma-se dizer que os índices 

de liquidez medem o quanto a empresa tem 

para cada unidade monetária que ela deve. 

Já os índices de estrutura 

destinam-se a orientar a política de 

decisões da empresa no tocante à obtenção 

de recursos. Retratam o grau de 

endividamento da empresa, ou seja, a 

relação percentual entre a utilização de 

capital próprio e o capital de terceiros. Os 

índices de rentabilidade interpretam o 

desempenho global da empresa e sua 

capacidade de geração de lucros. Para 

Brigham e Ehrhardt (2006), os índices de 

rentabilidade mostram os efeitos 

combinados da liquidez, da administração 

de ativos e da dívida sobre os resultados da 

empresa. 

 

4.1 Índices de liquidez 

Segundo Marion (2009), os 

índices de liquidez são de suma 

importância para a gestão eficaz dos 

negócios, permitindo a avaliação da 

organização no que diz respeito a sua 

capacidade de pagamento, ou seja, se ela 

será capaz de honrar seus compromissos 

nos prazos estabelecidos. 

Uma empresa com bons índices 

de liquidez tem condições de pagar suas 

dívidas, mostrando sua solidez frente aos 

compromissos assumidos com terceiros. 

De acordo com Matarazzo (2008, p. 164): 

 

Muitas pessoas confundem índices de 

liquidez com índices de capacidade de 

pagamento. Os índices de liquidez não são 

índices extraídos do fluxo de caixa que 

comparam as entradas e saídas de dinheiro. 

São índices que, a partir do confronto dos 

ativos circulantes com as dívidas, 

procuram medir quão sólida é a base 

financeira da empresa. Uma empresa com 

bons índices de liquidez tem condições de 

ter boa capacidade de pagar suas dívidas, 

mais não estará, obrigatoriamente, 

pagando suas dívidas em dia em função de 

outras variáveis como prazo, renovação de 

dívidas etc. 

 

4.2 Índices de estrutura 

Marion (2009) relata que o 

conhecimento sobre o grau de 

endividamento da empresa possibilita a 

evidenciação de sua política de capital e 

sua tendência frente ao cenário econômico 

atual. Ou seja, através desses índices é 

possível compreender a preferência da 

gestão organizacional pela forma de 

obtenção dos recursos necessários à sua 

atividade. 

 

4.3 Índices de rentabilidade 
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Os índices de rentabilidade 

mostram o quanto renderam os 

investimentos realizados pela empresa e, 

desta forma, qual o seu grau de êxito 

econômico, isto é, a representatividade 

entre o lucro líquido (que é o resultado 

positivo das variações patrimoniais) com a 

aplicação de capitais, assim como a sua 

movimentação econômica 

(MATARAZZO, 2008). 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 Análise do valor da empresa 

A determinação do valor de 

mercado de uma empresa não é uma tarefa 

simples. As premissas envolvidas no 

cálculo desse valor são as mais diversas e 

envolvem, além dos elementos 

patrimoniais, outros dados mais subjetivos 

e de difícil aferição, como por exemplo, as 

tendências de mercado, as estratégias 

adotadas ou mesmo o capital humano 

envolvido na gestão do negócio. 

A complexidade da questão torna-

se ainda maior diante do fato de haver uma 

infinidade de mercados distintos 

explorados por empresas das mais diversas 

naturezas. Diante dessa quantidade enorme 

de variáveis, há a necessidade de se adotar 

critérios confiáveis que possibilitem 

estabelecer parâmetros de aferição. 

 

5.1.1 Análise pelo método patrimonial 

O cálculo do valor da empresa pelo 

método do Valor Patrimonial tem como 

base a evolução de seu patrimônio líquido. 

Os métodos de avaliação que utilizam a 

abordagem patrimonial, apesar de serem 

mais simples e de análise mais fácil, 

possuem a desvantagem de considerar o 

valor histórico dos ativos da empresa. Para 

Martelanc, Pasin e Pereira (2010), essa 

desvantagem ocorre em função de que o 

comprador ou proprietário da empresa 

estão mais interessados na capacidade de 

geração de resultados futuros do negócio 

do que nos valores investidos  pelos 

acionistas no passado ou no valor de 

liquidação de seus ativos.  

Como a avaliação patrimonial se 

baseia em informações passadas extraídas 

das demonstrações, não considera a 

continuidade da empresa, bem como a sua 

capacidade de adquirir novos contratos, 

clientes ou incrementar suas vendas. 

Apesar disso, tem sua validade por mostrar 

a progressão recente do patrimônio dos 

sócios. 

 

Figura 2: Patrimônio Líquido Consolidado. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A evolução do patrimônio líquido 

da Ambev, mostrado na figura 2, apresenta 

 Descrição 2016 2017 2018

 Passivo Total 83.841.418 86.851.989 94.126.138

 Passivo Circulante 28.773.650 28.688.476 24.828.370

 Passivo Não Circulante 8.416.495 10.180.658 11.750.344

 Patrimônio Líquido Consolidado 46.651.273 47.982.855 57.547.424

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)
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crescimento expressivo, especialmente de 

2017 para 2018, evidenciando geração de 

riqueza aos acionistas do ponto de vista 

patrimonial. 

 

5.1.2 Análise com Base nos Lucros 

Futuros Projetados 

A análise a partir de projeções das 

demonstrações financeiras envolve 

dificuldades relativas às incertezas quanto 

ao cenário econômico futuro, ao nível de 

competitividade da organização diante de 

possíveis mudanças tecnológicas e de 

mercados, entre outros fatores. A partir da 

Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) é possível verificar as relações entre 

as receitas e os custos, e as despesas e o 

lucro líquido de cada período anterior, 

projetando esses valores para o futuro, a 

partir de premissas de crescimento do PIB 

do país, do mercado de atuação da empresa 

ou de decisões de investimentos em novas 

tecnologias, novos mercados e aquisições. 

Não se pode esquecer que a DRE é 

uma apuração contábil e, por isso, não 

representa a situação de caixa de uma 

companhia. Nas vendas a prazo, por 

exemplo, a receita é registrada de imediato, 

mas o ingresso do dinheiro no caixa 

somente acontecerá em um período futuro. 

A figura 3 apresenta o valuation da 

Ambev a partir de projeções de 

crescimento das receitas com base nas 

taxas anuais de crescimento esperadas para 

o PIB brasileiro. Já a figura 4 apresenta o 

valuation da empresa a partir de projeções 

de crescimento das receitas, com base nas 

taxas anuais de crescimento esperadas para 

o setor de atuação da empresa. Em ambas 

as projeções, a empresa apresenta 

crescimento das receitas em linha com o 

crescimento dos custos. Dessa forma, o 

resultado operacional (EBITDA) cresce 

em proporção com o crescimento das 

vendas (receita).  

Como é possível observar, o 

resultado do valuation obtido nas duas 

projeções reflete as perspectivas de receitas 

consideradas em cada análise. Porém, fazer 

projeções com base no lucro da 

organização envolve imperfeições, por não 

considerar o custo de oportunidade e o 

risco na tomada das decisões 

organizacionais. 
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Figura 3: Valuation pelo Crescimento do PIB 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Como a projeção com base nas 

perspectivas de crescimento do setor em que 

a empresa atua resulta em maior crescimento 

da receita que a projeção baseada no PIB, o 

valor do negócio encontrado na figura 4 é 

significativamente maior; R$ 208 bilhões 

contra aproximadamente R$ 180 bilhões. 

 

Figura 4: Valuation pelo Crescimento do Setor

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Projeções de crescimento do PIB Perpetuidade

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1,00% 2,39% 2,35% 2,34% 2,36% 2,39%

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Fluxo de Caixa Projetado** (5 anos)

 Descrição 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 50.735.850,48 51.947.972,02 53.169.545,66 54.414.077,80 55.700.331,87 57.031.947,31

 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -19.057.509,43 -19.512.809,13 -19.971.659,25 -20.439.133,10 -20.922.278,62 -21.422.462,88

 Resultado Bruto 31.678.341,05 32.435.162,89 33.197.886,41 33.974.944,71 34.778.053,25 35.609.484,43

 Despesas/Receitas Operacionais -13.264.820,30 -13.581.727,86 -13.901.106,66 -14.226.487,92 -14.562.777,33 -14.910.926,41

 Despesas com Vendas -6.748.236,63 -6.909.457,60 -7.071.935,76 -7.237.467,58 -7.408.548,71 -7.585.663,24

 Despesas Gerais e Administrativas -6.097.644,28 -6.243.322,06 -6.390.135,83 -6.539.708,85 -6.694.296,18 -6.854.335,23

 Outras Despesas Operacionais -418.939,40 -428.948,21 -439.035,07 -449.311,50 -459.932,44 -470.927,94

 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 18.413.520,75 18.853.435,03 19.296.779,75 19.748.456,78 20.215.275,92 20.698.558,02

 Resultado Financeiro -3.889.675,73 -3.982.603,31 -4.076.255,53 -4.171.667,88 -4.270.278,84 -4.372.367,45

 Receitas Financeiras 850.400,63 870.717,41 891.192,62 912.052,64 933.611,98 955.931,63

 Despesas Financeiras -4.740.076,36 -4.853.320,72 -4.967.448,15 -5.083.720,52 -5.203.890,82 -5.328.299,08

 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 14.523.845,02 14.870.831,72 15.220.524,22 15.576.788,90 15.944.997,08 16.326.190,57

 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -2.535.806,40 -2.596.388,92 -2.657.443,86 -2.719.646,28 -2.783.933,98 -2.850.488,87

 Resultado Líquido das Operações Continuadas 11.988.038,61 12.274.442,80 12.563.080,36 12.857.142,63 13.161.063,09 13.475.701,70

 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 11.988.038,61 12.274.442,80 12.563.080,36 12.857.142,63 13.161.063,09 13.475.701,70

PERÍODO PREVISÍVEL (n = 5) PERPETUIDADE (n = infinito)

+
VPL (1) = 44.915.986,17 VPL (2) = 134.855.843,34

(1) = período previsível (2) = período perpétuo

VPL (1) = Fluxo Caixa do período previsível descontado para n = 0VPL (2) = Fluxo Caixa perpétuo descontado para n = 0

= FC perpétuo  =             em (n = 5 )

239.106.909,13

12,14%

6,50%G (Taxa de crescimento na perpetuidade) =

Valor do Negócio = 179.771.829,51                              

TMA (Taxa Mínima de Atratividade) =

Projeções de crescimento do setor Perpetuidade

2019 2020 2021 2022 2023 2024

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Fluxo de Caixa Projetado** (5 anos)

 Descrição 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 52.742.902,80 55.380.047,94 58.149.050,34 61.056.502,85 64.109.328,00 67.314.794,40

 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -19.811.402,74 -20.801.972,88 -21.842.071,52 -22.934.175,10 -24.080.883,85 -25.284.928,05

 Resultado Bruto 32.931.500,06 34.578.075,06 36.306.978,81 38.122.327,75 40.028.444,14 42.029.866,35

 Despesas/Receitas Operacionais -13.789.561,45 -14.479.039,53 -15.202.991,50 -15.963.141,08 -16.761.298,13 -17.599.363,04

 Despesas com Vendas -7.015.189,17 -7.365.948,62 -7.734.246,05 -8.120.958,36 -8.527.006,27 -8.953.356,59

 Despesas Gerais e Administrativas -6.338.860,13 -6.655.803,13 -6.988.593,29 -7.338.022,95 -7.704.924,10 -8.090.170,31

 Outras Despesas Operacionais -435.512,16 -457.287,77 -480.152,16 -504.159,77 -529.367,76 -555.836,14

 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 19.141.938,61 20.099.035,54 21.103.987,31 22.159.186,68 23.267.146,01 24.430.503,31

 Resultado Financeiro -4.043.546,86 -4.245.724,20 -4.458.010,41 -4.680.910,93 -4.914.956,48 -5.160.704,30

 Receitas Financeiras 884.041,51 928.243,59 974.655,77 1.023.388,56 1.074.557,98 1.128.285,88

 Despesas Financeiras -4.927.588,37 -5.173.967,79 -5.432.666,18 -5.704.299,49 -5.989.514,46 -6.288.990,19

 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 15.098.391,75 15.853.311,33 16.645.976,90 17.478.275,74 18.352.189,53 19.269.799,01

 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -2.636.120,01 -2.767.926,01 -2.906.322,31 -3.051.638,43 -3.204.220,35 -3.364.431,37

 Resultado Líquido das Operações Continuadas 12.462.271,74 13.085.385,32 13.739.654,59 14.426.637,32 15.147.969,18 15.905.367,64

 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 12.462.271,74 13.085.385,32 13.739.654,59 14.426.637,32 15.147.969,18 15.905.367,64

PERÍODO PREVISÍVEL (n = 5) PERPETUIDADE (n = infinito)

+
VPL (1) = 48.931.459,83 VPL (2) = 159.170.321,13

(1) = período previsível (2) = período perpétuo

VPL (1) = Fluxo Caixa do período previsível descontado para n = 0VPL (2) = Fluxo Caixa perpétuo descontado para n = 0

= FC perpétuo  =             em (n = 5 )

282.217.830,29

12,14%

6,50%

TMA (Taxa Mínima de Atratividade) =

G (Taxa de crescimento na perpetuidade) =

Valor do Negócio = 208.101.780,96                              
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.5.1.3 Valor da Empresa no Mercado  

 

O valor de mercado de empresas de 

capital aberto levando em consideração os 

preços de suas ações é calculado pelo produto 

da quantidade de ações que circulam no 

mercado pelo seu preço (Número de Ações x 

Preço das Ações). A figura 5 mostra o valor 

de mercado da Ambev, calculado a partir do 

preço de suas ações no dia 7 de junho de 2019. 

A figura também apresenta o valor de 

mercado estimado por analistas no começo de 

junho de 2019. Observa-se que esses valores 

são muito próximos. 

 

Figura 5: Valor de mercado da Ambev. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5.1.4 Análise pelo fluxo de caixa 

descontado (FDC) 

 

A avaliação pelo método do Fluxo de 

Caixa Descontado é a mais utilizada nos 

processos de determinação do valuation. O 

método consiste em trazer a valor presente a 

capacidade da empresa de gerar riquezas no 

futuro, mediante uma taxa de 

desconto denominada WACC (Weigthed 

Average Cost of Capital), que representa o 

custo de capital da empresa. Ou seja, no 

método do Fluxo de Caixa Descontado, o 

valuation é feito levando em consideração 

os investimentos realizados em seus ativos 

operacionais, o seu custo de capital e os riscos 

do empreendimento. 

A ideia principal por trás do método 

de Fluxo de Caixa Descontado é que a 

empresa vale aquilo que ela é capaz de gerar 

para seus sócios no futuro. Em outras 

palavras, uma empresa só teria valor se fosse 

capaz de gerar lucros futuros aos seus 

proprietários. 

Na figura 6, é apresentado o cálculo do 

custo do capital (WACC) da Ambev. A partir 

dos valores médios obtidos de seus 

empréstimos e financiamentos (capital de 

terceiros) e de suas despesas financeiras, 

calcula-se o custo de capital de terceiros 

bruto. Ao se considerar o benefício fiscal, 

relativo à redução do pagamento de Imposto 

de Renda e Contribuição Social Sobre o 

Lucro, tem-se o custo de capital de terceiros 

líquido de impostos. O modelo CAPM 

(Capital Asset Pricing Model), é utilizado 

para o cálculo do custo do capital próprio da 

empresa, e, então, obtém-se o custo do capital 

total da Ambev, para descontar os fluxos de 

caixa futuros a fim de se encontrar valor da 

empresa.A figura 7 apresenta os fluxos de 

caixa futuros projetados para a Ambev, com 

base nas premissas de projeção de 

crescimento das vendas, bem como seus 

custos, despesas e tributação. Ao se descontar 

os fluxos projetados, tanto do período 

explícito quanto da perpetuidade, encontra-se 

o valor aproximado de R$ 274 bilhões, que é 

bastante próximo ao valor de mercado das  

AMBEV Dados de 2019 - RESUMO

Nº ações: 15.727.281.737,00     em 07/06/2019

ON: 17,61                          em 07/06/2019

PN: 

Valor (calculado): 274.529.175.150,00   em R$

Valor de mercado (por analistas): 276.957.431.388,57   em Junho/19
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ações, apresentado na figura 5. Isso confirma 

a eficácia do método do FCD em definir o 

valor de empresas, desde que as premissas 

adotadas sejam coerentes e fidedignas.

  
Figura 6: Cálculo WACC. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Figura 7: Valuation Fluxo de Caixa Descontado. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

WACC = Weighted Average Cost of Capital

Custo Médio Ponderado de Capital

Capital de Terceiros Valores* Custo do Capital de Terceiros Valores* (WCT x CCTL) 

 Empréstimos e Financiamentos 1.560.630,00    

 Empréstimos e Financiamentos 862.138,00        Despesas Financeiras  (4.562.251,00)       

Custo Bruto do Capital de Terceiros 188,31%

Total de Capital Terceiros 2.422.768,00    Alíquota média IR/CSLL -13,59%

WCT = Participação percentual de capital de terceiros 4,0% CCTL  = Custo líquido do capital de terceiros 213,90%

Capital Próprio Valores* Custo do Capital Próprio Valores* 
 Patrimônio Líquido Consolidado 57.547.424,00  1) Taxa Livre de Risco 3,00%

2) Taxa de Retorno do Mercado 11,48%

3) Prêmio pelo risco 8,48%

Total de Capital próprio 57.547.424,00  4) Coeficiente Beta 0,30

5) Inflação embutida 2,30%

6) Risco País 2,50%

WCP = Participação percentual de capital próprio 96,0% CCP = Custo do Capital Próprio 5,74% (WCP x CCP )

8,64%

Wacc

+ 14,15%

5,51%

PERPETUIDADE

 Free Operating Cash Flow - FOCF

PROJEÇÃO

DADOS DO ANO BASE: 2018 ANO-BASE Contínuo

Resultado Operacional 16.990.457 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Depreciação 4.023.054 Resultado Operacional 16.990.457 17.839.980 18.731.979 19.668.578 20.652.007 21.684.607 23.094.106

(-) IR sobre LOP -5.731.104 -6.017.659 -6.318.542 -6.634.469 -6.966.193 -7.314.502 -7.789.945

PREMISSAS: (=) LOA 11.259.353 11.822.321 12.413.437 13.034.109 13.685.814 14.370.105 15.304.162

Var. Investim. Imobilizado 618.297      (+) Depreciação 4.023.054 4.224.207 4.435.417 4.657.188 4.890.047 5.134.550 5.468.295

Var. Investim. Intangível 297.359      (+/-) Var. Investim. Imobilizado 618.297 649.212 681.672 715.756 751.544 789.121 840.414

Ativo Cíclico 1.394.288   (+/-) Var. Investim. Intangível 297.359 312.226 327.838 344.230 361.441 379.513 404.182

Passivo Cíclico 2.104.150   (+/-) Var. Investim. Giro -709.862 -745.355 -782.623 -821.754 -862.842 -905.984 -964.873

Imp. de Renda/Contr. Social 33,73% (=) F.O.C.F. 15.488.201 16.262.611 17.075.741 17.929.528 18.826.005 19.767.305 21.052.180

Wacc = 12,14%

g (Taxa de crescimento) = 6,5% Variação do Investimento em Capital de Giro (NIG)

Ativo Cíclico 1.394.288 1.464.002 1.537.202 1.614.062 1.694.765 1.779.503 1.895.171

Passivo Cíclico 2.104.150 2.209.357 2.319.825 2.435.816 2.557.607 2.685.487 2.860.044

(Ano) % Variação no Cap. Giro -709.862 -745.355 -782.623 -821.754 -862.842 -905.984 -964.873

2019 5,00%

2020 5,00% ANÁLISE DO VALOR DA EMPRESA

2021 5,00%

2022 5,00%

2023 5,00%

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LIVRE

Indicadores de Crescimento (IC)

Por período
Período Explícito Período Contínuo

63.852.987,61       210.676.187,54      

PERÍODO PROJETADO

Contas (BP, DRE e DFC)
Período Explícito

Valor da Empresa

274.529.175,15   
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6. ANÁLISE DE DESEMPENHO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO POR 

INDICADORES 

A análise de desempenho através de 

indicadores das demonstrações contábeis 

permite entender a situação econômico-

financeira da empresa e deduzir a intenção 

de sua gestão na tomada de decisão. Os 

cálculos de apuração dos indicadores 

consistem em relacionar contas e grupos de 

contas para extrair conclusões sobre 

tendências dentro de um período 

comparativo. 

Assaf Neto (2007), alerta, 

entretanto, que a análise isolada dos 

indicadores não permite conclusões mais 

acuradas e que o ideal é que se utilizem os 

indicadores de forma comparativa, levando 

em consideração a tendência temporal e 

interempresarial, além de se depurar os 

valores das demonstrações financeiras da 

inflação do período analisado. 

As demonstrações financeiras 

básicas para o estudo do desempenho 

econômico-financeiro de empresas são o 

Balanço Patrimonial, que apresenta a 

situação patrimonial da empresa 

confrontando com os seus Ativos e Passivos 

e Patrimônio Líquido; e a Demonstração do 

Resultado do Exercício, que apresenta os 

resultados operacionais e financeiros da 

organização em um determinado período. 

A figura 8 apresenta os indicadores 

do grau de endividamento da empresa nos 

três anos analisados e evidencia o nível de 

exigibilidade de curto prazo desse 

endividamento. 

 

Figura 8: Índices de estrutura. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Observa-se que há uma pequena 

redução da participação do financiamento 

de terceiros no total de recursos utilizados 

pela empresa com a consequente redução de 

seu endividamento. A empresa, então, 

apresenta um alívio em relação às dívidas e 

compromissos existentes, mas em 

compensação, uma maior dependência de 

recursos próprios para financiamento de 

suas atividades. A composição do 

endividamento, por sua vez, mostra uma 

alta concentração de dívidas no curto prazo 

em relação ao seu exigível total, apesar da 

redução recente desse índice, que 

possivelmente revela a ação da gestão no 

sentido de quitar dívidas correntes. A falta 

de ação da gestão em relação a esses 

indicadores pode levar a empresa a 

apresentar dificuldades em seu fluxo de 

caixa para honrar seus compromissos. 
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A figura 9 apresenta os índices de 

liquidez, que mostra a velocidade ou 

facilidade com que um ativo pode ser 

convertido em dinheiro. 

 

Figura 9: Índices de liquidez 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O aumento da liquidez geral da 

Ambev mostra o aumento de sua 

capacidade de pagamento das dívidas, 

independente do prazo de vencimento. A 

melhoria do indicador de liquidez corrente 

reforça a tese de que as decisões gerenciais 

recentes visaram minimizar a dificuldade da 

empresa em honrar suas obrigações de curto 

prazo. O indicador de liquidez seca 

apresenta o grau de dependência com o giro 

dos estoques para gerar liquidez imediata. 

Observa-se que esse indicador da Ambev 

também vem apresentando melhorias 

seguidas, isto é, houve uma redução da 

dependência do giro de estoques para 

honrar os compromissos correntes. 

O grupo de indicadores de 

rentabilidade se baseia nas relações entre os 

valores das demonstrações do resultado do 

exercício e valores do balanço patrimonial. 

A figura 10 apresenta a rentabilidade sobre 

o ativo da Ambev, bem como o retorno 

sobre o patrimônio líquido, a margem 

operacional e a rentabilidade de suas 

operações. 

 

Figura 10:  Índices de rentabilidade 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A margem operacional mostra a 

capacidade da organização em transformar 

o resultado de suas vendas em resultado 

operacional. Assim, quanto maior o 

indicador de margem operacional, maior 

controle sobre custos e despesas a empresa 

apresenta. No período analisado, a Ambev 

apresenta uma margem operacional que se 

reduziu de 29,38% para próximo de 26%. 

O retorno sobre os investimentos 

(rentabilidade do ativo) mostra uma 

rentabilidade bastante satisfatória, 

denotando os bons resultados alcançados 

pela gestão da empresa, mesmo com uma 

oscilação no período analisado.  

O retorno sobre o capital próprio 

também apresenta rentabilidade bastante 

satisfatória. 

 

Figura 11: Rentabilidade sobre o capital próprio 

Ano 

Taxa Selic 

Oficial Média 

Anual 

Rentabilidade do 

PL 

2016 14,1% 28,05% 

2017 10,3% 16,36% 

2018 6,9% 19,77% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A figura 11 mostra que a 

rentabilidade sobre o capital próprio é 

bastante superior à Taxa Selic oficial média 

anual em qualquer um dos anos analisados, 

o que é uma situação bastante interessante 

para os acionistas, pois, o resultado 

apresentado supera muitas das alternativas 

de investimentos disponíveis no mercado. 

De forma geral, os resultados alcançados 

pela Ambev mostram uma empresa sólida, 

representando uma grande alternativa para 

novos acionistas que desejem investir na 

empresa. 

A figura 12 apresenta os valores de 

valuation da Ambev encontrados nesse 

trabalho a partir de cada método de 

avaliação empregado. É possível observar 

que o método do Fluxo de Caixa 

Descontado é aquele que apresenta maior 

proximidade com o valor de mercado da 

empresa, calculado a partir do valor diário 

de suas ações, justificando, portanto, sua 

escolha como principal método de 

avaliação. 

 

Figura 12: Comparativo dos métodos de Valuation. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A análise da evolução do patrimônio 

líquido, do ativo ou da receita ao longo do 

tempo tem validade apenas como 

ferramenta gerencial que permite entender 

as decisões da gestão e as mudanças 

econômicas, tecnológicas ou de mercado 

passadas e seu impacto nos resultados 

encontrados. 

Os métodos de projeção do lucro 

com base no crescimento do setor ou da 

economia (PIB) têm a vantagem de permitir 

a análise mais rápida por parte de sua gestão 

dos impactos das mudanças do mercado nos 

resultados da empresa, apesar de não refletir 

o valor justo da mesma. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cálculo do valor de empresas é 

uma importante área das finanças 

corporativas por permitir balizar transações 

como fusões, aquisições, compra e venda de 

ações ou participações no controle 

acionário, abertura ou fechamento de 

capital, formação de parcerias, entre outras 

situações. Além disso, a gestão 

organizacional baseada no valor pode 

utilizar de métodos de valuation para 

orientar a tomada de decisão assertiva para 

criar valores a seus proprietários. Essa 

técnica permite à gestão conhecer melhor as 

tendências econômicas e de mercado, 

sendo, portanto, uma ferramenta 

significativa de autoanálise. 

 Outra contribuição do valuation 

para as organizações está em eliminar a 
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avaliação de ativos a partir de 

subjetividades sem embasamento técnico. 

A análise do desempenho 

econômico-financeiro através de 

indicadores, por sua vez, permite ao analista 

entender a situação atual da empresa, bem 

como as tendências e as consequências das 

decisões anteriormente adotadas pela 

gestão. 

O estudo de caso da Ambev 

permitiu comparar os diferentes métodos de 

valuation e concluir que o método do fluxo 

de caixa descontado é superior aos demais 

métodos em determinar o valor real da 

empresa a partir dos prováveis resultados 

futuros que a mesma irá produzir. A análise 

do desempenho econômico-financeiro da 

Ambev, a partir de suas demonstrações 

contábeis, permitiu entender que a gestão da 

empresa tem conseguido produzir 

resultados bastante satisfatórios, com 

capacidade de liquidar os compromissos 

assumidos e gerar valor significativamente 

superior aos seus proprietários que as 

demais alternativas de investimentos 

disponíveis no mercado. 

O resultado encontrado foi possível, 

pois utilizou-se como base os resultados 

históricos da companhia e as informações 

disponíveis sobre o mercado em que atua. A 

falta dessas informações torna-se a maior 

lacuna para utilização de métodos de 

avaliação e análises econômico-financeiras 

de empresas. Sem essas informações não 

seria possível o levantamento do custo de 

capital, a aplicação de alguns métodos de 

valuation, o levantamento de indicadores 

econômico-financeiros que demonstram 

tendências, elaboração de possíveis 

cenários futuros e análise sobre a projeção 

de resultados futuros, ou seja, a capacidade 

de geração de riqueza econômica da 

empresa. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por escopo realizar uma comparação entre dois diferentes métodos para o Gerenciamento de 

Projetos, a abordagem tradicional em Cascata (waterfall) e o Scrum, pertencente à metodologia Ágil. Tal 

comparação justifica-se pelo fato de o primeiro modelo mencionado sofrer diversas críticas devido a sua estrutura 

rígida, o excesso de documentação e o distanciamento com o cliente, que participa ativamente somente no início 

e no final do projeto. Em contrapartida, a metodologia Ágil traz processos mais flexíveis, com maior rapidez, 

interação entre o time e envolvimento do cliente em todos os estágios do projeto. Espera-se, ao final deste trabalho, 

comprovar a melhor eficácia do Scrum em comparação com metodologia em Cascata, na entrega do produto dentro 

do cronograma, orçamento e especificações requeridas pelo cliente, requisitos indispensáveis no cenário 

competitivo em que as empresas estão inseridas. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Metodologia Tradicional. Cascata.Metodologia Ágil. Scrum. 

 
ABSTRACT 

 

This work aims to compare two different methods for Project Management, the traditional waterfall approach and 

Scrum, which belongs to the Agile methodology. Such a comparison is justified by the fact that the first model 

mentioned undergoes several criticisms due to its rigid structure, excess documentation and distancing with the 

client, who participates actively only at the beginning and at the end of the project. In contrast, the Agile 

methodology brings more flexible processes, with greater speed, interaction among the team and client 

involvement at all stages of the project. At the end of this work, it is expected to prove the best effectiveness of 

Scrum in comparison to waterfall methodology, the delivery of the product within the schedule, budget and 

specifications required by the client, indispensable requirements in the competitive scenario in which companies 

are inserted. 

 

Keywords: Project Management; Traditional Methodology; Waterfall; Agile Methodology; Scrum. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novos 

produtos e serviços é para muitas empresas 

um aspecto estratégico e fundamental para 

aumentarem sua participação de mercado e 

melhorarem sua lucratividade e 

rentabilidade (kotler, 2000). dessa forma, o 

gerenciamento de projetos de uma empresa 

que quer sobreviver no mercado deve ser o 

mais eficiente possível, garantindo que o 

projeto seja entregue dentro dos requisitos, 

do orçamento e do cronograma acordado. o 

presente estudo tem como objetivo 

compreender duas das metodologias 

existentes para a gestão de projetos, mas 

especificamente, a metodologia tradicional 

e a metodologia ágil, de forma a conhecer 

suas características e verificar se a 

metodologia ágil é mesmo a que melhor se 

encaixa no novo cenário consumidor, que 

espera inovação tecnológica com custos 

minimizados e em alta velocidade de 

lançamento para o mercado. entre as 

metodologias ágeis existentes, abordar-se-á 

o framework scrum, criado por jeff 

sutherland (2014), em comparação com o 

método em cascata, criado por winston 

royce, modelos de gerenciamento de 

projetos, necessários no planejamento, 

rastreamento, comunicação e coordenação 

de projetos. 

utilizou-se a metodologia descritiva, que 

busca pormenorizar, analisar e verificar as 

relações dos fatos e suas variáveis. a 

pesquisa será de abordagem quantitativa, 

com base em um estudo de caso e das 

percepções da empresa e também da 

comparação dos custos e prazos dos 

cenários apresentados. o estudo foi 

desenvolvido em parceria com a empresa 

leucotron, instalada em Santa Rita do 

Sapucaí, que durante vários anos 

estruturava seus projetos com base na 

metodologia em cascata, todavia, devido 

aos atrasos para entrega de seus projetos e 

compreendendo a necessidade de 

desenvolver produtos a frente de seus 

concorrentes, a empresa agregou ao setor de 

desenvolvimento a utilização da 

metodologia ágil e a implementação do 

software JIRA para melhor gerenciar as 

etapas e os envolvidos do projeto. 

 

2. OBJETO DE ESTUDO 

A Leucotron é uma empresa 

brasileira, localizada no Vale da Eletrônica, 

polo tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, 

no Sul do estado de Minas Gerais. Iniciou 

suas atividades em 1983 com a produção de 

equipamentos para laboratórios de análises 

clínicas. Em 1988, o mercado de 

telecomunicações passou a seu foco com o 

lançamento de um PABX (Private 

Automatic Branch Exchange) eletrônico, 

totalmente desenvolvido pela empresa e 

para o mercado brasileiro. Atualmente é 

reconhecida como uma das mais 

importantes empresas brasileiras de 
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telefonia IP e convencional, com mais de 

300 concessionárias parceiras. Possui cerca 

de 160 colaboradores e oferece soluções sob 

medida tais como: aplicativos para celular, 

comunicação unificada, ferramentas de 

produtividade, gestão do atendimento, 

interligação entre matriz e filiais e produtos 

de telefonia e serviços gerenciados. A linha 

de produtos consiste em plataformas de 

comunicação PABX, interface celular, 

gravadores telefônicos, terminais 

telefônicos, acessórios IPs, Softwares, 

ramal móvel e aplicativos.  

 

3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

A vantagem competitiva de uma 

organização está pontualmente associada à 

sua competência de inserir novos produtos 

e serviços no mercado com características 

inovadoras e tecnológicas, que atendam os 

padrões de qualidade, custo, desempenho e 

prazo exigidos pelos consumidores ou que 

antecipem suas reais necessidades. Dessa 

forma, faz-se necessária a aplicação de um 

eficiente planejamento das atividades 

constituintes do projeto de desenvolvimento 

de novos produtos, capaz de sustentar as 

decisões e a gestão de projetos, diminuir 

seus riscos e aumentar as oportunidades de 

mercado (COOPER et al. apud LAMBIN, 

2000).  

Projetos consomem recursos e 

operam sob pressões de prazos, custos e 

qualidade.  Segundo o relatório CHAOS 

(2015) publicado pela empresa The 

Standish Group apenas 29% dos projetos de 

desenvolvimento de softwares no mundo 

foram concluídos com sucesso (dentro do 

prazo, orçamento e com resultado 

satisfatório); 52% dos projetos sofreram 

alterações (fora do prazo e do orçamento, 

sem atender alguns requisitos) e 19% foram 

cancelados antes da conclusão. 

Devido ao alto índice de projetos 

que não são entregues dento das exigências 

básicas, no final da década de 1990, um 

grupo de estudiosos uniram-se na busca de 

uma nova estrutura de gerenciamento de 

projetos, a qual denominaram 

Gerenciamento Ágil de Projetos, voltada, 

inicialmente, para área de softwares, 

publicando o Manifesto Ágil. 

 O Manifesto Ágil agrupou os 

principais pontos em comum de diversos 

projetos considerados de sucesso, criando 

assim valores a serem seguidos por 

empresas que gerenciam projetos com alto 

grau de instabilidade e sujeitos a várias 

mudanças. Este faz uma crítica aos modelos 

de desenvolvimento tradicionais existentes 

que possuem alto nível de documentação e 

distanciamento do cliente e não são 

passíveis de grande flexibilidade, o que 

sugere uma contradição: projetos 

"congelados" em um ambiente 

mercadológico dinâmico.  
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De acordo com Highsmith & 

Cockburn (2002), a principal diferença 

entre a abordagem tradicional e o 

movimento ágil é a maneira de encarar as 

incertezas inerentes aos projetos. Segundo 

Murugaiyan & Balaji (2012), os métodos 

tradicionais buscam prever e os ágeis 

buscam se adaptar aos novos cenários que 

surgem no decorrer do projeto. 

 

3.1 Projeto 

Para Boutinet (2002), projetos são 

propostas de mudança e de transformação, 

seja para solucionar problemas, seja para 

aproveitar oportunidades presentes ou por 

antevisão de situações futuras. Para Kerzner 

(2006) e Heldman (2006), projeto é um 

empreendimento com um objetivo 

identificável e bem definido, e que possui 

início e fim determinados. Tem como 

premísia a criação de um produto ou serviço 

que será concluído quando seus objetivos 

forem alcançados e validados pelos 

stakeholders. 

A. De acordo com a sexta 

edição do Guia Project management body 

of knowledge (PMBOK, 2017) os projetos 

são realizados para cumprir objetivos que 

serão resultados orientados à estratégia 

da organização. O resultado do projeto 

realizado é uma entrega de produto ou 

serviço. Para Vargas (2009), cada projeto 

possui uma iniciativa única, cujas ações 

são executadas em etapas, de forma 

coordenada e obedecendo as 

determinações de tempo, custo e 

qualidade. 

 

3.2 Gerenciamento de Projetos 

A definição de gestão de projetos, 

sob a visão de KERZNER (2006) se resume 

a uma série de tarefas integradas de forma a 

atingir seus objetivos com sucesso, para 

benefício dos membros do projeto e que 

envolve o planejamento, programação e 

controle. Segundo o PMBOK (2017) o 

gerenciamento de projetos é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto a fim de 

cumprir os seus requisitos. O 

gerenciamento de projetos permite que as 

organizações executem projetos de forma 

eficaz e eficiente. 

Kerzner (2006) sustenta que uma 

gestão de projetos considerada satisfatória 

necessita de planejamento e coordenação 

amplos, e para isso, o fluxo de trabalho e a 

coordenação do projeto devem ser 

administrados horizontalmente e não mais 

verticalmente como ocorria 

tradicionalmente.  O autor ainda defende 

que o sucesso dos projetos está intimamente 

relacionado com a cultura organizacional e 

com os profissionais envolvidos, que 

determinarão sua aceitação e utilização do 

método como uma ferramenta de 

excelência. 
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3.3 PMBOK 

O gerenciamento de projetos é, 

atualmente, regido pelo Project 

Management Institute (PMI, 2017) 

consolidada no documento PMBOK ou 

"Guia do conhecimento em gerenciamento 

de projetos". O PMI foi criado em 1969 na 

Philadelphia - EUA, sendo hoje a maior 

associação profissional de gerência de 

projetos do mundo, com mais de setecentos 

mil membros em mais de 185 países. O seu 

documento normativo PMBOK não é 

considerado uma metodologia, uma vez que 

não fornece uma abordagem diferente para 

cada tipo de projeto existente, mas é sim um 

padrão em conhecimentos e práticas da área 

de gerenciamento de projeto. Segundo 

PMBOK (2017) um padrão é um 

documento estabelecido por uma autoridade 

e usado como um modelo ou exemplo.  

O padrão PMBOK foi 

desenvolvido usando um processo baseado 

nos conceitos de consenso, receptividade, 

processo adequado e equilibrado. Nele 

estão descritos os processos, que na sua 

maioria são considerados boas práticas. 

Na sexta edição do Guia PMBOK 

(2017) quarenta e nove grupos de processos 

definidos foram divididos em dez áreas de 

conhecimento sendo estas organizadas 

dentro do ciclo de vida do projeto composto 

e por cinco fases: início, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e o 

encerramento. Os processos de 

inicialização são realizados para definir um 

novo projeto ou fase de um projeto 

existente, através da autorização dos 

stakeholders para iniciá-lo. Os processos de 

planejamento são realizados para definir a 

abordagem e as especificações do projeto e, 

em seguida, os processos de execução são 

para concluir o trabalho definido no 

planejamento a fim de satisfazer seus 

requisitos. Os processos de monitoramento 

e controle são necessários para acompanhar, 

analisar e controlar o progresso e 

desempenho do projeto, identificar 

possíveis mudanças no plano e iniciar as 

mudanças correspondentes. Os processos 

de encerramento são realizados para 

concluir ou fechar formalmente o projeto. 

 PMBOK propõe o controle 

sistêmico de todo o ciclo de vida do projeto, 

defende que deve existir papéis e 

responsabilidades claras. Cada fase do ciclo 

de vida do projeto requer um nível de 

esforço realizado dentro de uma faixa de 

tempo, sendo que cada fase não é 

desempenhada isoladamente, mas sim de 

forma integrada entre elas.  

De maneira geral, as dez áreas de 

conhecimento que podem ser entendidas a 

partir do PMBOK (2017) são: o 

Gerenciamento da integração do projeto 

que define todas as atividades; o 

Gerenciamento do escopo que garante o 
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atendimento às expectativas; o 

Gerenciamento do cronograma que inclui o 

gerenciamento dos prazos; o 

Gerenciamento dos custos do projeto que 

garantem o controle dos custos para que se 

cumpra o orçamento aprovado; o 

Gerenciamento da qualidade que inclui a 

política de qualidade da organização e 

relaciona com os requisitos de qualidade 

esperados pelos stakeholders; o 

Gerenciamento dos recursos que garantem a 

execução do projeto; o Gerenciamento das 

comunicações que certificam que as 

informações do projeto sejam 

documentadas e organizadas; o 

Gerenciamento dos riscos que inclui a 

identificação, análise e monitoramento de 

riscos; o Gerenciamento das aquisições que 

inclui atividades de aquisição e de serviços 

externos; o Gerenciamento das partes 

interessadas que inclui a identificação dos 

impactos e análise das expectativas das 

partes interessadas.  

 

3.4 Modelo de gerenciamento - Cascata 

A metodologia de gerenciamento 

Waterfall conhecida como Cascata é 

considerada a forma mais tradicional de se 

gerenciar projetos. Surgiu no ano 1970 

quando o Dr. Winston Royce publicou o 

artigo original que deu origem ao 

framework mais popular de 

desenvolvimento de software.  

O gerenciamento em Cascata 

deriva do modelo cartesiano e estabelece 

uma relação entre os eixos x e y, onde o eixo 

x representa o tempo e o eixo y organiza as 

etapas na sequência de execução. O 

cruzamento entre os dois eixos representa o 

fluxo iterativo entre as atividades conforme 

ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Fases do Projeto em Cascata 

 

Fonte: Adaptado Sommerville, 2011 

O modelo em cascata só permite 

que o projeto avance quando uma fase está 

inteiramente completa, além disso, os 

requisitos são totalmente definidos no início 

do projeto e geralmente sofrem pouca ou 

nenhuma alteração durante sua execução. 

As cinco grandes fases que 

compõem a metodologia em cascata inicia 

com a Definição dos Requisitos onde se 

produz a documentação do projeto e que 

geralmente, não sofrem modificações; a 

Análise onde é realizada a tradução dos 

requisitos em  atributos e identifica os 

pontos de integração e o que mais for 

necessário para implementar o que foi 
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pedido; a Construção e a implementação do 

produto; os Testes para verificar se as 

funcionalidades do produto coincidem com 

o documento de requisitos definido na fase 

inicial e por fim a fase de Liberação onde o 

produto é implantado e a equipe técnica 

torna-se suporte caso o sistema precise de 

alguma manutenção posterior identificada 

pelo cliente. 

Segundo Beck (2001) e Thomsett 

(2002), o modelo em cascata foi o primeiro 

a desenvolver softwares direcionados para 

as necessidades dos usuários com uma 

volumosa documentação dos requisitos e 

funcionalidades do produto. Esse modelo, 

segundo os autores, propõe um 

congelamento do escopo do produto e do 

projeto o que se revela como sendo o seu 

principal problema. Todos os requisitos são 

determinados logo na fase inicial, o que é 

considerado inviável para projetos com alto 

grau de inovação e que sofrem constantes 

modificações durante seu desenvolvimento.  

 

3.5 Metodologias Ágeis 

Devido aos diversos projetos 

voltados para a área de softwares que não 

apresentaram o resultado esperado, diversos 

estudos surgiram com o objetivo de 

encontrar meios mais eficientes para gerir 

os projetos. Esses estudos deram origem a 

algumas metodologias com maior foco no 

time de trabalho e na satisfação do cliente 

em comparação com a burocracia dos 

processos nos modelos tradicionais (SILVA, 

2013).  

O termo Metodologia Ágil foi 

criado em 2001, quando dezessete 

especialistas em processos de 

desenvolvimento de software, criaram a 

Aliança Ágil e a denominaram Manifesto 

Ágil, onde uniram suas experiências com o 

objetivo de criar processos simples, 

flexíveis e ágeis.  Os valores defendidos 

eram: os indivíduos e as suas interações, 

Softwares em funcionamento são mais 

importantes que uma documentação 

volumosa; o Foco deve estar no cliente pois 

considera que a colaboração dele mais 

importante que a negociação de contratos e 

adaptação às mudanças tendo em vista as 

necessidades que ocorrem durante o 

processo de desenvolvimento. Tais valores 

defendem que processos, documentação, 

contratos e planos têm uma importância 

secundária e o foco principal está nas 

pessoas, software, clientes e na resposta 

rápida.  

Segundo Beck (2001), esse 

Manifesto é um conjunto de princípios e 

valores que definem como um projeto de 

software deve ser planejado, encarado, e 

desenvolvido a fim de ser considerado ágil. 

O manifesto ágil criou princípios 

que regem a metodologia e dá prioridade 

para satisfazer o cliente através da entrega 

contínua e adiantada, com valor agregado. 
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Defende que as mudanças nos requisitos são 

bem-vindas mesmo tardiamente ao 

desenvolvimento e esses processos ágeis 

tiram vantagem das mudanças e visam 

vantagem competitiva para o cliente, o que 

torna importante a entrega frequente de 

soluções.  

As pessoas de negócio e 

desenvolvedores, nesse contexto, devem 

trabalhar diariamente em conjunto e 

motivados e seus gestores que assegurem a 

estrutura necessária para isso. O método 

mais eficiente e eficaz de transmitir 

informações para a equipe é através de 

conversa pessoal (face to face) e o software 

utilizado para o gerenciamento uma vez 

funcionando, é a medida primária de 

progresso. Os processos ágeis promovem 

desenvolvimento sustentável e a contínua 

atenção à excelência técnica e bom design 

aumenta essa agilidade. Para essa 

metodologia a simplicidade é essencial; as 

melhores arquiteturas, requisitos e designs 

emergem de equipes auto organizáveis 

(COHN, 2011).  

 

3.6 SCRUM 

O Scrum, é a metodologia 

framework ágil mais utilizada atualmente, 

foi criado em 1993 por Jeff Sutherland, 

John Scumiotales e Jeff Mckenna, e defende 

que projetos devem ser gerenciados de 

maneira iterativa, adaptativa e incremental.  

Segundo Schwaber (2004), este 

framework tem como meta elaborar um 

processo para projeto e desenvolvimento de 

software com foco nas pessoas e em 

ambiente mutáveis, em que os requisitos 

surgem e mudam frequentemente. 

No Scrum, as equipes são enxutas 

e auto gerenciáveis e possuem três papéis 

principais desempenhados no projeto: o 

Product Owner, o Scrum Master e o time de 

desenvolvimento.  

O Product Owner ou “dono do 

produto” é o responsável por maximizar o 

valor do produto e do trabalho do time e por 

representar os interesses dos stakeholders 

no projeto. É responsável por gerenciar os 

itens do backlog do produto. 

O Scrum Master é responsável 

pelo processo a fim de que seja entendido e 

aplicado e, também por implementá-lo e 

garantir que toda a equipe siga as regras e 

práticas do Scrum. 

O Team (time) é composto pelo 

Product Owner, Scrum Master e o time de 

desenvolvimento e são auto organizáveis e 

multifuncionais. O Scrum Guide (2013) 

estabelece um conjunto de regras e práticas 

gerenciais que devem ser adotadas para o 

sucesso do projeto, são elas:  

a) Product Backlog: lista ordenada de 

tudo que deve ser necessário no produto, 

é dinâmico e muda conforme 

necessidade.  
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b) Sprint:  são as interações que ocorrem 

no período de trabalho para cada fase 

incremental.  

c) Daily Scrum: é um evento diário de 

aproximadamente 15 minutos, para que 

o time sincronize as atividades e crie um 

plano para as próximas 24 horas.   

d) Sprint Planning Meeting: é uma 

reunião na qual o trabalho a ser realizado 

na Sprint é planejado.  

e) Sprint Backlog: é a previsão do Time 

sobre qual funcionalidade estará no 

próximo incremento e sobre o trabalho 

necessário para entregar estas 

funcionalidades  

 

f) Sprint Review Meeting: é uma reunião 

de motivação e também para obter 

comentários e promover a colaboração 

realizada no final da Sprint para 

inspecionar o incremento e adaptar o 

Backlog do produto. 

 

3.6.1 Pilares do Scrum 

Segundo o Scrum Guide (2013), 

existem três pilares que sustentam o Scrum: 

a transparência que são os aspectos 

significativos do processo e devem estar 

visíveis aos responsáveis pelos resultados; a 

inspeção onde os usuários Scrum devem 

inspecionar os artefatos e o progresso em 

direção a detectar variações e a adaptação o 

processo ou o material que está sendo 

produzido é ajustado o mais breve possível 

conforme necessidade. 

 

3.7 Cascata X SCRUM 

A principal diferença entre os 

modelos apresentados é que a metodologia 

Ágil valoriza a comunicação entre o time, 

entregas constantes, pouca documentação e 

alterações durante o desenvolvimento do 

produto e no modelo em Cascata o processo 

de desenvolvimento é mais rígido e muito 

burocrático com pouca interação entre o 

time. Quanto aos processos, no modelo em 

Cascata, são bem definidos desde o início, 

enquanto que na metodologia ágil, são 

adquiridos ao longo do projeto.  

As tomadas de decisões, no 

modelo tradicional, seguem uma 

abordagem top-down, isto é, do nível de 

maior hierarquia para os demais níveis, na 

metodologia scrum é discutida, há liberdade 

para o time tomar decisões em conjunto.  

No Scrum, a comunicação é fator 

importante para o bom andamento das 

etapas (Sprints) do projeto e facilita o 

planejamento de curto prazo e possíveis 

obstáculos ou modificações necessárias. Já 

no modelo tradicional, todas as atividades 

são definidas no início do projeto, nem 

sempre há participação de toda a equipe e as 

tarefas são executadas individualmente com 

pouca interação entre a equipe de projeto. 

Na metodologia ágil, os feedbacks 

constantes são essenciais para o avanço do 
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projeto, enquanto que no modelo 

tradicional, o foco está em uma robusta 

documentação e pouca interação. No 

modelo em cascata, as atividades são 

realizadas sequencialmente e os testes são 

executados somente ao final do projeto, no 

Scrum as atividades são realizadas 

paralelamente e os testes são feitos durante 

todo o processo de desenvolvimento.  

O método em cascata aborda o 

conceito da antecipação enquanto que o 

Scrum, enfatiza a adaptação. Logo, definir 

qual metodologia será adotada é um fator 

determinante entre ter ou não sucesso no 

desenvolvimento de um projeto. Uma 

escolha incorreta ou a aplicação errada do 

método escolhido, aumenta 

consideravelmente os riscos do projeto em 

não obter êxito, além disso, a escolha da 

metodologia influencia no perfil 

profissional da equipe de projeto. 

 

3.8 Metodologia ágil X PMBOK 

Um dos principais argumentos 

muitas vezes utilizados contra o PMBOK é 

o fato de apresentar uma série de processos 

e ferramentas muito burocráticos para o 

desenvolvimento e gerenciamento de 

projetos, o que entra em contradição aos 

princípios do manifesto ágil. 

Com o avanço do cenário 

empresarial, que exige maior velocidade e 

flexibilidade das empresas trouxe a 

necessidade de repensar alguns critérios 

para o gerenciamento de projetos, com isso, 

outras metodologias vêm ganhando força 

visando a agilidade no desenvolvimento de 

projetos. Em sua última edição, o PMBOK 

acrescentou um apêndice sobre práticas 

ágeis no gerenciamento de projetos, 

fazendo considerações acerca de ambientes 

ágeis, iterativos e adaptáveis. O PMBOK 

(2017) afirma que o ciclo de vida de um 

projeto precisa de flexibilidade para que 

possa evoluir conforme as informações 

sejam disponibilizadas. Essa adaptação se 

aplica em ambientes com maior grau de 

mudança e de incertezas que variam 

conforme interpretação e expectativas das 

partes interessadas. 

 

4. O PROBLEMA ESTUDADO 

A empresa Leucotron utilizou por 

alguns anos a metodologia em cascata para 

desenvolver seus projetos de software e 

hardware, entretanto em seu histórico, 

apresentou problemas referentes ao prazo 

de entrega de lançamento do produto, cuja 

principal justificativa foi a falta de 

gerenciamento das atividades e de 

comunicação entre o time de projeto. 

A inclusão de ferramentas ágeis foi 

realizada no início de 2018, quando houve 

um longo atraso no desenvolvimento de um 

novo produto. Devido aos problemas no 

planejamento das atividades internas, nas 

especificações do produto e por o time não 

ter dedicação exclusiva ao projeto, as etapas 
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não foram concluídas dentro dos prazos 

esperados. 

Para realizar a comparação entre as 

metodologias de gerenciamento de projetos 

abordadas neste trabalho, foram escolhidos 

2 produtos fabricados pela Leucotron, o 

primeiro é o terminal inteligente IP da linha 

PABX e o segundo é o equipamento de 

ChipWay IP desenvolvido para fazer ponte 

entre as tecnologias VOIP (voz sobre IP) e 

GSM (telefonia móvel). 

O primeiro produto foi 

desenvolvido a partir dos conceitos da 

metodologia em cascata, enquanto, o 

segundo foi realizado sob os princípios do 

framework Scrum.  

O ChipWay IP foi o primeiro 

produto a ser desenvolvido sob a 

metodologia Scrum, apresentando 

resultados acima do esperado. 

 

5. OBJETIVOS GERAIS E 

ESPECÍFICOS 

O objetivo geral deste trabalho é 

comparar dois cenários de desenvolvimento 

de produtos aplicados, sendo um com o uso 

do método em Cascata e outro com o 

framework Scrum, de forma a verificar o 

desempenho da metodologia ágil no 

gerenciamento de projetos em ambientes 

propensos a contínuas mudanças.  

Os objetivos específicos são a 

apresentação das diferenças obtidas na 

aplicação das ferramentas e evidenciar as 

diferenças de orçamentos e prazos no 

gerenciamento de projetos. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

O reconhecimento dos benefícios 

da Metodologia Ágil no gerenciamento de 

projetos realizado pela PMI, reforça a 

justificativa deste trabalho em defender a 

importância destes conceitos para as 

empresas entregarem projetos com maior 

valor agregado, dentro dos custos e prazos 

acordados e com as especificações 

atendidas, a fim de sobreviverem às 

incertezas do mercado atual. 

 

7. COLETA DE DADOS 

Os dados foram retirados dos 

arquivos da empresa e essas informações 

serão utilizadas para fazer a comparação 

entre os resultados pretendidos e realizados 

para cada cenário abordado.  

Além dos dados históricos, foi 

aplicado no setor de desenvolvimento um 

questionário com oito perguntas referentes 

ao Scrum, com o objetivo de analisar as 

percepções do time após a adoção de 

práticas ágeis. 

 

7.1 Terminal IP 

Este projeto, em análise, teve como 

finalidade completar o portfólio de 

terminais inteligentes da empresa, a fim de 

combater as ofertas de terminais IP, quando 
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compõe uma negociação de solução 

completa de comunicação, baseado no 

princípio de transmissão VOIP.  

No desenvolvimento deste projeto, 

foram seguidos os princípios do 

gerenciamento em cascata e foi formado um 

time composto por 7 envolvidos: gerente de 

desenvolvimento, coordenador do projeto, 

líder técnico, 2 técnicos, desenvolvedor e 

projetista. A reunião de abertura do projeto 

foi realizada em abril de 2017, com 

encerramento previsto para outubro do 

mesmo ano, com um tempo estimado para o 

lançamento do produto de 6 meses e o custo 

de R$200.000,00 (duzentos mil reais).  

As reuniões para alinhamento do 

progresso do projeto eram realizadas 

mensalmente e as tarefas eram registradas 

no software REDMINE na fase inicial do 

projeto. Todo desenvolvimento aconteceu 

no setor de Planejamento e 

Desenvolvimento (P&D) da empresa, onde 

todos os integrantes puderam atuar de 

acordo com a evolução do projeto, seguindo 

a ordem das atividades previamente 

definidas, mas o time tinha dedicação 

parcial. 

 

7.2 CHIPWAY IP 

É um equipamento desenvolvido 

para fazer ponte entre as tecnologias VOIP 

e GSM. No seu desenvolvimento foram 

adotados os princípios e valores do Scrum. 

O time foi formado por 7 integrantes sendo 

eles: 3 técnicos de Firmware/software, 1 

técnico de hardware, 1 projetista, 1 

responsável pelos testes, 1 responsável pelo 

layout.  A reunião de abertura do projeto foi 

realizada em abril de 2018, com 

encerramento previsto para agosto 2018, 

com um tempo estimado para o lançamento 

do produto de 4 meses e o custo estimado 

de R$115.800,00 (cento e quinze mil e 

oitocentos reais). 

Todas as informações relacionadas 

ao projeto da abertura até o encerramento, 

foram registradas no software JIRA, que é 

uma ferramenta gerencial e de controle das 

tarefas diárias. No JIRA, todos os 

integrantes do time de projeto, lançam as 

horas trabalhadas e atualizam as atividades 

que estão sendo realizadas, sendo que todos 

do grupo têm acesso a estas informações. A 

partir de quadros ágeis para relatórios que o 

software disponibiliza é possível planejar, 

rastrear e gerenciar todos os projetos de 

desenvolvimento ágil. No JIRA há quatro 

pilares do quadro Scrum: planejamento de 

sprint, Daily Scrum, Sprints e 

retrospectivas, estes pilares facilitam a 

realização destes eventos e tornam possível 

o acompanhamento efetivo do progresso do 

projeto. As reuniões para alinhamento do 

avanço do projeto do ChipWay IP eram 

feitas diariamente durante15 minutos, a fim 

de realizar o acompanhamento da evolução 

das atividades definidas pela Sprint em 

aberto. Estas reuniões eram realizadas no 
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próprio setor de desenvolvimento, em um 

ambiente comum, todos em pé, com o 

objetivo de ser breve e prático. Nestas 

reuniões, a troca de informações e os 

feedbacks tem a função de minimizar 

fatores que possam ser causas de futuros 

atrasos ou desvios de orçamento, em que 

cada membro pode contribuir com 

sugestões para as atividades dos outros 

integrantes. 

Quinzenalmente, eram realizadas 

as reuniões de fechamento da Sprint com 

todo o time e com o objetivo de analisar o 

quanto as etapas do projeto evoluíram. 

Nesta reunião de o time definia quais as 

atividades necessárias para a continuação 

do projeto que fariam parte da próxima 

Sprint, dessa maneira, as tarefas concluídas 

eram finalizadas no sistema, e as que por 

alguma razão não foram finalizadas, eram 

transferidas para a próxima Sprint. 

 

7.3 Resultados obtidos - Terminal IP 

O projeto desenvolvido no modelo 

Cascata apresentou um atraso de um ano, 

foi homologado em junho de 2018 e 

encerrado em outubro 2018. Este atraso foi 

decorrente da falta de interatividade entre os 

membros do grupo e do congelamento do 

escopo que não foi revisado ao longo do 

processo de desenvolvimento. A pouca 

comunicação entre os integrantes não 

permitiu a troca de conhecimentos 

necessários para o avanço do projeto. 

Outro fator determinante para o 

atraso foi a inexperiência do time com a 

tecnologia proposta, o que exigiu maior 

conhecimento e no decorrer do 

desenvolvimento, a equipe sofreu 

alterações no quadro de funcionários e 

novos membros foram integrados ao time.  

Nesta transição, detectou-se a 

existência de erros na especificação de 

componentes que comprometeu o layout do 

produto. Dessa forma foram necessárias 

mais horas trabalhadas, novas pesquisas de 

mercado para substituição de componentes, 

restruturação do layout inicial e fabricação 

de novas placas de circuito impresso e além 

de mais testes do produto.  

Todos estes obstáculos acarretaram 

em um acréscimo de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais) no orçamento 

planejado, ou seja, 25% a mais que o valor 

previsto, o que justificou o cancelamento do 

lançamento do produto pela gerência pois o 

custo final do terminal ficou alto o que 

inviabilizou o lançamento do produto o 

mercado.  

 

7.4 Resultados obtidos - CHIPWAY IP 

No desenvolvimento do produto 

ChipWay IP a partir da metodologia Scrum, 

os resultados planejados foram 

satisfatórios, atendendo o cronograma, 

custos e requisitos acordados. O tempo 
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estimado para o lançamento do produto foi 

de 4 meses, sendo este prazo cumprido 

como o planejado.  

A diferença entre o custo estimado 

e o valor gasto até o lançamento foi de 

R$90.800,00, o que representa uma 

economia significativa de 21%. Esta 

redução é resultado de testes que não foram 

necessários devido a integração da equipe 

para o desenvolvimento da tecnologia 

utilizada e a parceria firmada com o 

fornecedor que já entregava os 

componentes com relatório de teste. As 

Figuras 3 e 4 apresentam a comparação 

entre os resultados obtidos e confrontam os 

orçamentos e prazos planejados 

 
Figura 3: Comparação de Cronogramas

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Comparação de Orçamentos 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Verificou-se um melhor 

desempenho do projeto desenvolvido com a 

metodologia SCRUM, que apresentou 

custos e prazos conforme o planejado e 

entrega compatível ao esperado.  O produto 

Terminal IP, produzido pelo conceito em 

Cascata, teve um grande atraso, não 

cumpriu o orçamento determinado e teve o 

lançamento cancelado. 

 

7.5 Resultados do questionário 

Com o objetivo de conhecer as 

percepções dos envolvidos nos projetos 

após a introdução das práticas ágeis no 

desenvolvimento de produtos, um 

questionário com oito perguntas foi 

aplicado aos doze funcionários do setor de 

P&D, em que, para cada pergunta, os 

entrevistados deveriam dar uma nota de 1 

(discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente).  

A primeira: “O processo de 

desenvolvimento de produtos mudou 

significativamente após a adoção da 

Metodologia Ágil pela empresa”. O 
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resultado obtido foi que 83% concordaram 

parcialmente e 17% mostraram-se 

imparciais. 

A segunda: “Realizar reuniões 

diárias para o acompanhamento do projeto 

é fator importante para o sucesso do 

mesmo”. O resultado obtido foi que 50% 

mostraram-se imparciais, 33% das pessoas 

concordaram parcialmente e 17% 

concordaram totalmente. 

A terceira: “Todos os envolvidos 

em projetos sabe quem é o Master Scrum, 

ou seja, o responsável pelo projeto”. O 

resultado obtido foi que 75% dos 

entrevistados sabem quem é o Master 

Scrum, 8% concordaram parcialmente e 

17% mostraram-se imparciais. 

A quarta: “Com a nova 

metodologia de gerenciamento de projetos, 

o planejamento e o controle do projeto foi 

facilitado”. O resultado obtido foi que 83% 

concordaram parcialmente e 17% 

concordaram totalmente. 

A quinta: “Com o uso do Scrum, é 

possível indentificar rapidamente possíveis 

desvios nos projetos em relação ao 

cronograma inicial ou mudanças de 

requisitos e adequá-lo da melhor forma”. O 

resultado obtido foi que 42% concordaram 

parcialmente e 58% concordaram 

totalmente. 

A sexta: “A divisão do projeto em 

Sprints facilitou a evolução do projeto”. O 

resultado obtido foi que 16% discordaram e 

84% corcordaram parcialmente ou 

totalmente. 

A sétima: “A interação 

(comunicação) proposta pelo Scrum é fator 

importante para entregar o porjeto dentro do 

prazo, orçamento e com os requisitos 

definidos”.  O resultado obtido foi que 8% 

dos entrevistados mostraram-se imparciais 

e 92% concordaram parcialmente ou 

totalmente. 

A última: “A implantação do 

software JIRA como ferramente de 

gernciamento de projetos contribiui 

positivamente para o planejmaneto e 

execução dos projetos”. O resultado obtido 

foi que 42% concordaram parcialmente e 

58% corcordaram totalmente. 

 

8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com os dados apresentados o 

projeto que obteve melhor êxito foi aquele 

desenvolvido segundo as práticas e 

princípios da metodologia Ágil.  

O produto desenvolvido baseado 

na metodologia em Cascata teve o atraso de 

um ano e deixou de ser interessante para o 

mercado, pois o tornou tecnologicamente 

ultrapassado. Isso se deve à falta de 

interação entre os membros do time e os 

poucos encontros para apresentação de 

feedbacks durante o desenvolvimento do 

produto. O produto concebido segundo o 

framework Scrum, foi lançado com sucesso 
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ao mercado, atendendo ao prazo 

estabelecido, apresentando um orçamento 

abaixo do previsto e satisfazendo os 

requisitos propostos ao longo de sua 

criação.   

Esses resultados se devem a forma 

de gerenciamento do projeto, com um 

acompanhamento contínuo, o que 

possibilitou criar parcerias com 

fornecedores, corrigir imperfeições 

rapidamente, alterar ou agregar outros 

requisitos com facilidade, além de permitir 

a troca de experiências entre o time. 

 

8.1 Análise do questionário  

Com relação à percepção das 

alterações na forma de desenvolver o 

projeto a partir dos princípios do Scrum, a 

maioria dos entrevistados reconheceram 

que o processo mudou após esta 

transformação, o que reafirma os diversos 

benefícios que o Scrum pode trazer para a 

gestão de projetos, quando comparado ao 

método em Cascata.  

Em relação ao Daily Scrum, o time 

mostrou-se dividido, isto porque, reunir-se 

diariamente é uma prática nova para o grupo 

e exige disciplina e espírito de equipe. 

Quanto ao papel do Master Scrum no 

projeto, a maioria sabe a quem procurar 

quando necessário. 

Quanto ao planejamento e o 

controle do projeto e também quanto a 

adaptação frente às mudanças, todos os 

entrevistados, seja de forma parcial ou 

totalmente de acordo, reconheceram a 

mudança positiva das práticas ágeis. Este 

resultado fortalece a justificativa para este 

estudo e mostra o quanto os processos ágeis 

contribuem para a entrega de projetos 

eficientes e satisfatórios.  

Quanto aos Sprints, os 

entrevistados mostraram-se divididos 

quanto a sua eficiência, pois também exige 

disciplina para concluir as atividades de 

cada Sprint dentro dos prazos acordados, o 

que só é possível se houver uma interação 

efetiva de todo o grupo e organização do 

trabalho de cada membro do time. 

Em relação a comunicação, um dos 

fatores mais incentivados na metodologia 

ágil, a maioria concordou com sua 

importância para o cumprimento dos prazos 

e orçamentos. E, finalmente, quanto a 

adoção do software JIRA para o 

gerenciamento dos projetos em aberto e 

entre toda equipe, todos os entrevistados, 

concordaram parcialmente ou totalmente, 

julgando esta ferramenta como importante 

para o planejamento e execução de suas 

atividades.  

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo proposto por este 

estudo foi alcançado, pois comprova a 

eficácia das metodologias ágeis, mais 

especificamente, do Scrum no 

gerenciamento de projetos, a fim de atender 
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aos três principais requisitos de todo 

projeto: custo, prazo e qualidade.  

Ficou evidenciado que os métodos 

tradicionais não atendem mais, de maneira 

satisfatória, a esse nicho de mercado 

inovador que requer preços reduzidos e 

funcionalidades úteis. A estrutura rígida a 

que os modelos tradicionais são 

submetidos, torna-o incapaz de oferecer 

respostas rápidas às constantes mudanças 

do mercado.  

Os resultados obtidos com o 

questionário aplicado mostram que o time 

de projeto reconhece os benefícios das 

práticas ágeis nos processos de 

desenvolvimento de produtos, mas estes 

resultados evidenciaram ser a interação 

entre o grupo o maior desafio a ser 

superado. A metade dos entrevistados 

mostraram-se resistentes. 

Conclui-se, portanto, que a 

implementação do Scrum, como 

metodologia de gerenciamento de projetos é 

um fator estratégico para as empresas se 

manterem ativas e à frente de seus 

concorrentes. 
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RESUMO 

 

Este estudo é fruto de questionamentos sobre como a cooperação entre Instituições de Ensino, Empresas e Governo 

pode contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável de um país. A cooperação está cada vez mais 

presente nas discussões e debates de alternativas para acelerar o desenvolvimento econômico e social dos países, 

como parte de solução para diversos problemas de uma sociedade mais obscura. As empresas, as instituições de 

ensino e o estado colocam-se uns aos outros como agentes promotores do desenvolvimento, responsáveis por 

manterem estratégias que produzam resultados positivos para sua gestão, bem como propor alternativas para suprir 

seus pontos de fragilidade.  Esta relação instituição de ensino-empresa-governo é entendida como uma interação 

complexa. Indica que o governo tem papel central para mediar e incentivar a parceria universidade-empresa, a 

intervenção do governo nessa interação é cada vez mais indispensável, pois age também como auxiliador nas 

buscas de respostas dos problemas enfrentados pela sociedade. Como objetivo, o estudo buscou demonstrar por 

meio de exemplos práticos, a viabilidade trazida pelo relacionamento (Universidade-empresa-governo) de forma 

consolidada, além de apontar alguns benefícios resultantes desta cooperação, também em contexto social. A 

metodologia utilizada foi por meio de pesquisas bibliográficas. Como resultados, foi nítida a percepção dos 

benefícios e desempenhos obtidos pela empresa em questão, ao entender e aplicar o modelo Tríplice Hélice. A 

cooperação destes agentes é necessária, mas complexa e sensível, envolvendo etapas que devem ser observadas 

cuidadosamente para que se evitem e previnam equívocos que gerarão complicações futuras, impedindo a obtenção 

da máxima produtividade e qualidade.  

 

Palavras-chave: Cooperação. Empresa-Governo-Universidades. Desenvolvimento sustentável.  

 

 

ABSTRACT 

 

This study is the result of questions about how cooperation between educational institutions, companies and 

government can contribute to the sustainable economic development of a country. Cooperation is increasingly 

present in discussions and debate of alternatives to accelerate countries' economic and social development, as part 

of a solution to various problems of a problematic society. Firms, educational institutions and the State stand as 

development promoters, responsible for maintaining strategies that produce positive results for their management, 

as well as proposing alternatives to overcome their weaknesses. This educational institution-company-government 

relationship is understood as a complex interaction. Indicates that the government has a central role to mediate and 

encourage the university-business partnership, government intervention in this interaction is increasingly 

indispensable, as it also acts as a helper in the search for answers to the problems faced by society. As objective, 

the study sought to demonstrate through practical examples, the viability brought by the relationship (University-

business-government) in a consolidated way, and pointing out some benefits resulting from this cooperation, also 

in social context. The methodology used was through bibliographical research. As a result, the perception of the 

benefits and performances obtained by the company in question by understanding and applying the Triple Helix 

model was clear. The cooperation of these agents is necessary, but complex and sensitive, involving steps that 

must be carefully observed to avoid and prevent misconceptions that will generate future complications, preventing 

the attainment of maximum productivity and quality. 

 

Keywords: Cooperation. Enterprises-Government-Universities. Sustainable development.  
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1. INTRODUÇÃO 

 A cooperação está cada vez mais 

presente nas discussões e debates de 

alternativas para acelerar o 

desenvolvimento econômico e social dos 

países, como parte de solução para diversos 

problemas de uma sociedade mais 

complexa. De acordo com Salerno e Kubota 

(2008, p. 17), 

 

Um círculo ascendente parece em 

curso: conhecimento gerando produtos e 

processos inovadores, e esses ajudando a 

aumentar o conhecimento. Parte substancial 

da economia mundial gira ao redor de 

atividades baseadas em alto conteúdo 

tecnológico, baseadas em conhecimento. 

Parte substancial da vida de boa parte das 

pessoas do planeta ou está imersa em 

atividades ligadas ao conhecimento, ou é 

viabilizada por alto conteúdo tecnológico.  

 

Para Marcovitch (1999), do mesmo 

modo que as instituições de ensino precisam 

encontrar a forma certa de relacionarem-se 

com o setor produtivo, este deve saber como 

solicitar a colaboração da universidade. 

Cabe também ao governo intervir para que 

essa interface seja mais bem articulada. 

Segundo Noveli e Segatto (2012), a 

cooperação entre instituições de ensino, 

empresa e governo é fundamental para o 

desenvolvimento de inovações 

tecnológicas, que de acordo com Sbragia et 

al. (2006), pode trazer inúmeros benefícios 

para os agentes envolvidos. Por isso é 

importante compreender  

 

as formas como ocorrem essa interação, 

para que os conhecimentos desses 

processos sejam ampliados e aprofundados. 

Segundo Fischmann e Cunha 

(2003), a interação instituição de ensino-

empresa torna-se cada vez mais importante 

no contexto econômico atual. As empresas 

buscam alternativas para se manterem no 

mercado através da competitividade, e as 

universidades buscam ampliar seu papel 

perante a sociedade. 

Mendonça, Lima e Souza (2008) afirmam 

que a união entre duas instâncias, uma 

pensativa e a outra produtiva indica a 

consolidação das inovações tecnológicas 

para a construção de uma realidade de 

desenvolvimento econômico e sustentável. 

De acordo com Closs e Ferreira 

(2010), as relações entre o Governo, 

Instituição de ensino e a Empresa, podem 

criar um ambiente propício para a inovação, 

a geração e a difusão do conhecimento 

inerente para o desenvolvimento da 

sociedade.  

Esta pesquisa vem apresentar o caso 

de uma empresa no setor de fornos 

profissionais, que entende os benefícios 

gerados por uma relação consolidada entre 

Universidade-empresa-governo, tanto em 

relação a seus interesses próprios, quanto 

para sociedade de maneira geral.  
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O objeto do estudo em questão é 

fruto de questionamentos acerca de como a 

cooperação entre Instituições de Ensino, 

Empresas e Governo pode contribuir para o 

desenvolvimento econômico sustentável de 

uma região. 

 Como objetivo, o presente trabalho 

busca demonstrar por meio de exemplos 

práticos a viabilidade trazida pelo 

relacionamento (Universidade-empresa-

governo) de forma consolidada, além de 

apontar alguns benefícios resultantes desta 

cooperação, também em contexto social. 

Pretende também: 

Identificar como cada entidade 

(Universidade-empresa-governo) pode se 

relacionar; Apontar os benefícios 

percebidos ao aplicar o modelo da Tríplice 

Hélice; 

Sugerir um programa permanente de 

cooperação entre as instituições 

(universidade-empresa-governo), com o 

objetivo do desenvolvimento sustentável. 

 

2. METODOLOGIA 

O procedimento metodológico 

utilizado para a realização desta pesquisa 

foi um estudo de caso, que mostra a 

cooperação entre uma empresa e 

instituições de ensino situadas no Sul de 

Minas Gerais e o governo deste Estado.  

Buscou-se, por meio desta pesquisa, 

identificar os benefícios percebidos por 

uma empresa do ramo de fornos 

profissionais do Sul de Minas, ao aplicar o 

Modelo Tríplice Hélice.  Para atender a tais 

expectativas, o alcance desta pesquisa 

limitou-se ao objetivo de verificar como a 

cooperação entre instituição de ensino, 

empresa e governo pode contribuir com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade. 

 

2.1 Tipo e nível de investigação 

A definição de uma abordagem 

metodológica que leve em consideração a 

perspectiva teórica e orienta o estudo a ser 

realizado não é uma tarefa fácil para o 

investigador. Porém, é necessária para 

garantir uma busca profunda pela 

constituição do fenômeno social destacado 

na pesquisa. 

Para uma melhor fundamentação 

por parte do pesquisador, como também 

para facilitar os entendimentos dos leitores, 

torna-se necessário caracterizar, 

exemplificar e classificar a pesquisa. 

 Este tópico que aqui inicia 

apresentará as classificações e, 

principalmente, as associações que esta 

pesquisa possui com cada uma das 

classificações. Sendo assim, realizou-se a 

“pesquisa bibliográfica” para buscar 

fundamentos teóricos à luz de autores 

conceituados e fontes fidedignas, responder 

a uma questão principal. 

A pesquisa bibliográfica é feita a 

partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por 
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meios escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com   

uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a  

respeito do qual se procura a resposta 

(FONSECA, 2002, p. 32).  

Para Gil (2007, p. 44), os exemplos 

mais característicos desse tipo de pesquisa 

são sobre investigações acerca das 

ideologias ou aquelas que se propõem à 

análise das diversas posições relativas a um 

problema. Uma de suas características é 

possuir dados qualitativos. Para trabalhar 

com estes dados são utilizados os métodos 

teóricos como indutivo, dedutivo, analítico 

e sintético. Quanto à fonte de coleta de 

dados, esta investigação classifica-se como 

de pesquisa de campo. 

 

2.2 Universo ou População 

A pesquisa foi realizada em campo, 

com o envolvimento integral de uma 

empresa no setor de fornos profissionais. A 

cooperação entre as instituições de ensino, 

as empresas e as instituições 

governamentais, podem contribuir para o 

desenvolvimento econômico sustentável da 

região. 

3. INTERAÇÃO GOVERNO -

INSTITUIÇÃO DE ENSINO-

EMPRESA 

O Brasil, até 1945, era caracterizado 

pela carência de definição de um projeto de 

industrialização. O incentivo à ciência e à 

tecnologia não era visto como essencial, o 

que causava um descompasso entre o 

desenvolvimento industrial e o 

desenvolvimento científico/tecnológico.  

Atualmente, o âmbito competitivo 

das organizações e a globalização gradativa 

do mercado têm exigido mudanças 

significativas na velocidade em que as 

empresas desenvolvem novas tecnologias, 

novos produtos ou serviços. 

Em um período de forte recessão 

econômica, agravada pelas limitações dos 

gastos sociais produzidas pelas políticas de 

austeridade recentemente votadas, 

vislumbra-se, no Brasil, um quadro de 

muitas dificuldades para o cumprimento 

dos compromissos assumidos no plano 

nacional e internacional. Portanto, cabe à 

sociedade e aos governos a 

responsabilidade de aprimorar a utilização 

de seus recursos e desenvolver soluções 

para efetivar as políticas e metas assumidas, 

ainda que em um quadro de retração.  

Nesse universo contemporâneo, as 

empresas são obrigadas a competirem em 
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nível global, uma vez que a competitividade 

está em constante crescimento, por isto, é de 

suma importância que a inovação esteja 

sempre presente na estratégia empresarial 

da organização. 

A inovação não é mais uma opção, 

mas, sim, uma necessidade estratégica. O 

grande desafio atual das empresas é sair do 

modelo tradicional de desenvolvimento de 

produtos e serviços para um modelo aberto 

envolvendo novos modelos gerenciais, 

além de parcerias com outras instituições 

para o desenvolvimento da inovação. 

Os empreendimentos possuem 

objetivos e missões diferentes, é o caso de 

várias instituições, dentre elas as 

cooperativas, caracterizadas por 

apresentarem legislação e características 

próprias. Elas são sociedades de pessoas 

que não possuem capital, assim como as 

empresas que obtêm controles democráticos 

e distribuições dos valores proporcionais às 

operações de cada um. 

Pode-se dizer, então, que a 

cooperativa é um instrumento que busca a 

solução de problemas que, de maneira 

individual, seriam difíceis de serem 

resolvidos. Partindo dos fundamentos do 

cooperativismo foi criado o termo Tríplice 

Hélice nos anos 90, que, de acordo 

Etzkowitz (1994), tem como objetivo 

descrever o modelo de inovação com base 

na relação Governo-universidade-empresa. 

Este modelo, na atualidade, passou a ser um 

modelo de inovação e não mais, tão 

somente, uma teoria.  

O modelo “Tríplice Hélice” 

considera as cooperações recíprocas em 

diferentes estágios do processo de geração e 

disseminação dos conhecimentos, onde 

cada hélice é independente e atua de formas 

diferentes, mas se complementam através 

dos fluxos do conhecimento. As 

universidades exercem papeis que são 

entendidos como um elo capaz de 

impulsionar o processo inovador. 

A relação Universidade - Empresa é 

definida por Plonski (1995), como um 

arranjo entre instituições de naturezas 

diversas, que têm finalidades e formas 

diferentes umas das outras. As empresas, os 

governos e a sociedade em geral anseiam 

por respostas mais rápidas aos seus desafios 

por parte das entidades envolvidas em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia, como também, aguardam 

soluções tangíveis, na forma de bens e de 

serviços. 

Considera-se, então, a necessidade de o 

processo de inovação ser cada vez maior, e, 

por isso, torna-se fundamental a interação 

com a universidade, que por meio da 

produção dos conhecimentos técnicos, 

viabiliza o aumento de tal inovação. Porém, 

ainda há uma série de fatores que precisam 

ser considerados nesta relação universidade 

e empresa para que esta interação seja 
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exercida. Dentre eles pode-se mencionar: 

políticas governamentais, formas de 

contrato, cultura organizacional, vantagens 

e barreiras. 

Nos últimos anos, o termo Hélice 

Tríplice vem sendo cada vez mais utilizado 

e tem se intensificado no contexto das 

organizações. De acordo com Feldman 

(1994), o processo de inovação, talvez mais 

do que qualquer outra atividade econômica, 

depende do conhecimento. Segundo 

Fermann (1997), as empresas que queiram 

desenvolver inovações sozinhas vão ter um 

alto custo. Por isso, é importante que 

busquem alianças estratégicas e se 

introduzam no mercado a partir de 

pesquisas cooperativas com as 

universidades, e com o governo, porque é 

ele quem viabiliza o aporte financeiro. 

Em vista disso, testemunha-se a 

transformação do papel do Estado na 

academia, o papel das empresas na inovação 

e o da universidade na economia. Desse 

modo, o argumento da Hélice Tríplice 

demonstra que a cooperação entre governo, 

universidade e empresa é um elemento 

importante para viabilizar o 

desenvolvimento científico e tecnológico 

exigido pela economia moderna e que o 

crescimento econômico futuro não depende 

apenas de um novo ciclo de inovação, mas 

de uma nova estrutura para a inovação que 

aproxime cada vez mais a pesquisa básica e 

a aplicada (BRISOLLA et al., 1997). 

3.1 O governo como agente 

intermediador na relação universidade-

empresa 

Para Segatto (1996), neste ambiente 

permeado de facilitadores e barreiras, surge 

outro grande questionamento: qual deveria 

ser o papel do governo na ligação entre 

Universidade-Empresa? As opiniões estão 

divididas sobre qual seria o papel do 

governo na iniciação e manutenção desta 

ligação. Alguns estudiosos que defendem a 

cooperação universidade - empresa 

acreditam que o governo não deva 

influenciar nessa ligação, pois o mesmo 

inibe a flexibilidade e a diversidade entre os 

acordos dessas organizações. 

Outros visualizam uma série de 

papeis para o governo. Acreditam que ele 

possa contribuir para: remover os 

desincentivos para pesquisa e inovação em 

geral; selecionar problemas que requerem 

pesquisas; ajudar a identificar parceiros 

potenciais e facilitar negociações; fornecer 

fundos iniciais para o desenvolvimento de 

projetos; e, finalmente, poderia ser um 

terceiro parceiro, dividindo custos com a 

indústria e a universidade. 

O governo é o principal responsável 

por fomentar políticas públicas que 

impulsionem o processo de inovação e é 

responsável também por grande parte do 
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financiamento necessário para realização de 

pesquisas. Além disso, o governo é o 

principal financiador das universidades. O  

papel do governo, para Segatto (1996), é 

necessário e evidente. Criando incentivos e 

removendo os desincentivos, intermediando 

a comunicação entre cientistas e indústria 

na busca por respostas técnico-científicas. 

Entretanto, a visão de que é de 

responsabilidade do Estado ser o único 

financiador de pesquisas realizadas pelas 

universidades é visto como uma barreira. 

Isso decorre em função de uma possível 

garantia a plena autonomia dos 

pesquisadores acadêmicos, a liberdade de 

publicação dos conhecimentos científicos e 

para evitar a distorção que pesquisas 

encomendadas poderiam provocar nos 

objetivos maiores da missão da 

universidade. 

Dessa forma, a relação 

universidade-empresa-governo é entendida 

como uma interação complexa. Indica que o 

governo tem papel central para mediar e 

incentivar a parceria universidade-empresa. 

Ainda assim, a intervenção do governo 

nessa interação é cada vez mais 

indispensável, pois age também como 

auxiliador nas buscas de respostas dos 

problemas enfrentados pela sociedade.  

 

3.2 Relação universidade-empresa (U-E): 

barreiras e facilitadores  

Segundo Segatto (1996) existem 

diversas barreiras, que podem ser 

identificadas no processo de cooperação U-

E e que permeiam todo o processo, 

entravando seu progresso ou até mesmo 

provocando sua interrupção. As barreiras 

envolvem as dificuldades que podem gerar 

conflitos de diversos enfoques e conduzir o 

processo para uma baixa produtividade e 

qualidade. 

Uma das principais barreiras é a 

busca do conhecimento fundamental pela 

universidade, enfocando a ciência básica e 

não o desenvolvimento ou comercialização 

de produtos/serviços. Isto, geralmente 

implica em resultados que só serão 

alcançados a longo prazo, enquanto as 

empresas, muitas vezes, não possuem esta 

disponibilidade. 

No tocante aos facilitadores para 

estabelecer uma relação produtiva entre U-

E, Porto (2000) apresenta alguns aspectos: 

as universidades, em diferentes níveis, 

apresentam-se por natureza como um 

reservatório de conhecimentos 

fundamentais para a inovação. Dessa forma, 

estão esperando para porem em prática os 

conhecimentos ali construídos. O conflito 

ideológico, nem sempre explícito, entre a 

universidade e o setor empresarial tende a 

ser superado, o que possibilita um 

incremento na confiança mutua; a 

concepção cada vez mais difundida da 
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inovação como uma chave do processo de 

mudança do empresário como principal ator 

de uma rede mais ampla, que permite 

direcionar o papel da universidade, 

eximindo-a da função de protagonista no 

campo econômico e direcionando-a para a 

responsabilidade social. 

O modelo tríplice hélice nos faz 

compreender melhor as relações 

institucionais que podem promover o 

desenvolvimento tecnológico e sustentável, 

sendo possível perceber que a inovação 

independente do surgimento do 

conhecimento na universidade, ocorre 

também na empresa, e que o papel do 

governo é de ser o mediador desta relação. 

A relação universidade-empresa-

governo é possivelmente o caminho mais 

rápido para corresponder às necessidades da 

sociedade, através de bens e serviços 

criados por meio de uma inovação. 

Ainda dentro deste cenário, Porto 

(2000) reconhece que barreiras precisam ser 

superadas e os fatores facilitadores 

ressaltados, podendo criar um estímulo ao 

surgimento de outras novas relações, ainda 

mais fortes. Como fundamentação desta 

cooperação, apresenta-se o caso de uma 

empresa no ramo de fornos profissionais, 

com alto valor agregado em seu portfólio, 

líder no segmento de atuação, se destacando 

nacionalmente e na América Latina, 

considerada uma empresa “no estado da 

arte” em relação aos recursos tecnológicos 

avançados em infraestrutura (equipamentos 

e maquinários), práticas de gestão industrial 

pautadas na qualidade total, na manufatura 

enxuta e mão de obra altamente qualificada 

Os principais resultados indicam 

que as parcerias entre o governo, empresas 

e universidades, todo o modelo hélice 

tríplice como ferramenta estratégica foi 

muito eficaz para o posicionamento da 

empresa no mercado, classificando a 

empresa como modelo de sucesso na 

fabricação de maquinários para o setor 

alimentício, consolidando a empresa com 

produtos no seu portfólio padronizados 

internacionalmente, ressaltando sua 

vantagem competitiva. 

A empresa entende que um de seus 

mais importantes diferenciais competitivos 

é seu constante esforço de inovação e por 

esta razão tem estabelecido convênios com 

diversas entidades de pesquisas e 

tecnologias, tais como: Instituto Nacional 

de Tecnologia (INT), Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), Universidade 

Federal de Itajubá-MG, Instituto de 

Pesquisa Tecnológica, Instituto Nacional de 

Telecomunicações-MG. As parcerias com 

instituição de pesquisa, universidades e 

certificadoras, permitem uma constate 

busca e efetividade no desenvolvimento de 

novas tecnologias. A instituição em questão 

firmou uma parceria com o Banco Nacional 
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de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) ao final de 2012 dividida em duas 

fontes de recursos: A) Financiamento para a 

aquisição de equipamentos, obras civis, 

pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos. B) Investimento através da  

aquisição de parte acionaria (10%) da 

empresa, os recursos foram aplicados em 

um de seus principais projetos, no ano de 

2015. O desenvolvimento de novos 

produtos pela empresa se consolidou com 

os convênios, com instituições de ensino 

reconhecidas nacionalmente. O primeiro 

projeto, em parceria com a Universidade 

Federal de Itajubá (UNIFEI) visava o 

estudo do melhor aproveitamento 

energético dos fornos produzidos pela 

empresa. Posteriormente outras parcerias 

foram firmadas. 

As parcerias com Instituições de 

pesquisa, Universidades e certificados 

permitem uma constante busca e 

efetividade no desenvolvimento de novas 

tecnologias. Tanto em termos de processos 

produtivos quanto de produtos, a empresa 

se destaca no mercado, podendo-se afirmar 

que está no estado da arte, nos dois 

aspectos: 

A fábrica está equipada com 

maquinas de última geração e utiliza as 

melhores práticas de gestão industrial, 

                                                 
2 A marcação CE nos produtos industriais certifica que estes 

estão em conformidade com todas as disposições reguladoras da 

UE. 

pautadas na qualidade total e na manufatura 

enxuta (lean manufacturing). 

O pessoal é cuidadosamente selecionado e 

exposto continuamente a treinamentos e 

outras oportunidades de aprendizado. 

Essas parcerias geram o 

desenvolvimento e a aplicação de novas 

tecnologias, promovendo o espírito de 

inovação e contribuindo para o 

desenvolvimento tecnológico do país.  

A parceria com a INT tem como 

objetivo o desenvolvimento de um forno de   

teto e lastro com câmeras independentes e 

aquecimentos a gás. Com UFSC, foi o 

desenvolvimento do forno de Teto e lastro 

termossifão. Este equipamento foi 

desenvolvido, objetivando, principalmente, 

a eficiência energética.  

A UNIFEI fez o estudo de 

confiabilidade dos fornos eletrônicos a gás 

e a otimização dos sistemas de troca de 

calor dos fornos eletrônicos e a gás. A IPT- 

Certificação CE elaborou o estudo de 

conformidade dos fornos Miniconv, 

eletrônicos programáveis, combinados e 

panificação simples de acordo com as 

normas vigentes da certificação CE2. E por 

fim, o Instituto Nacional de 

Telecomunicações (INATEL), deu apoio ao 

desenvolvimento e adequação às normas 

vigentes do forno de micro-ondas. O 
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objetivo desta parceria é que o INATEL 

preste os serviços de análise e ensaio nos 

fornos micro-ondas conforme a norma 

CISPR113, sendo; a) Teste de emissão 

radiada; b) Teste de emissão conduzida; c) 

Avaliação de funcionamento e estudo de 

outros testes aplicáveis. 

Este conjunto de parcerias permitiu 

à empresa o desenvolvimento de um 

conjunto de novas tecnologias. Destacam-

se três: Sistema TS (Technicook System) 

Sistema Inteligente de Equalização de 

Potência e Controle de velocidade nos 

fornos. O desenvolvimento de novas 

tecnologias resultou em crescimento médio 

de faturamento bruto de 32% na última 

década e a possibilidade de tornar um player 

no mercado americano. 

Esses resultados despertaram o interesse do 

governo em apoiar o desenvolvimento da 

empresa de um projeto apresentado ao 

BNDES com o objetivo de captar recursos 

financeiros para a ampliação da capacidade 

produtiva da empresa e expansão da 

estrutura comercial. 

Os gestores da empresa sempre 

estiveram antenados às oportunidades 

oferecidas por órgãos como SEBRAE e 

Serviço Social da Indústria (SESI). 

                                                 
3 A norma técnica CISPR-11 (Equipamentos Industriais, 

Científicos e Médicos. Características de Distúrbios em Rádio 

Frequência. Limites e Métodos de Medição) 

  A empresa, por quatro anos 

consecutivos, esteve entre as cem pequenas 

e médias empresas que mais crescem no 

país segundo a revista Exame PME, esse 

resultado foi pautado pelo crescimento 

médio do faturamento bruto da empresa foi 

de 32,8% ao ano no biênio 2011/2012. 

 

3.3 Projetos de fomento do governo 

destinados à inovação 

Alguns são os órgãos de fomento 

apresentados pelo governo, entre eles estão 

a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) onde 

para cumprir seus objetivos, institui 

diferentes modalidades de apoio, de caráter 

permanente. As solicitações 

correspondentes a algumas dessas 

modalidades são recebidas seguindo-se 

datas fixadas em calendário específico e, 

outras, apresentadas a qualquer época, no 

caso de  modalidades de fluxo contínuo. Em 

todos os casos, as solicitações devem ser 

acompanhadas da documentação completa 

exigida em cada modalidade e dar entrada 

mediante registro de protocolo na 

FAPEMIG. 

Na linha de fomento “Inovação 

Tecnológica” encontram-se todas as 

modalidades que têm como objetivo 
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incentivar o diálogo entre academia e 

indústria, transformando o conhecimento 

em riquezas para o país. O financiamento 

público direto à inovação para as empresas 

brasileiras tem como agentes principais a  

Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). 

Reconhecida como a agência 

brasileira de inovação, a FINEP tem se 

especializado em oferecer programas não 

reembolsáveis e reembolsáveis para as 

empresas, por meio de instrumentos como: 

subvenção econômica, empréstimos e até 

mesmo capital de risco. (FINEP). 

A partir dos anos 2000, o BNDES 

tornou o apoio à inovação sua prioridade 

estratégica, formulando e executando 

programas de subvenção econômica e 

empréstimos, e participação em fundos de 

capital de risco por meio da BNDESPAR 

(BNDES Participações S.A.) - (BNDES, 

2013). 

O apoio do BNDES já possibilitou a 

criação de novas tecnologias em 

informação e comunicação, saúde, 

transporte, petróleo e gás, química, energias 

renováveis e eficiência energética, etanol de 

2ª geração, tratamento de resíduos e 

recuperação de solo. Os instrumentos de 

apoio à inovação do BNDES buscam o 

desenvolvimento da capacidade para 

empreender atividades diferenciadas em 

caráter sistemático e nas inovações que 

garantam poder competitivo para as 

empresas apoiadas. 

O objetivo do BNDES é fomentar e 

apoiar operações associadas à formação de 

capacitações e ao desenvolvimento de 

ambientes inovadores, com o intuito de 

gerar valor econômico ou social e melhorar 

o posicionamento competitivo das 

empresas, contribuindo para a criação de 

empregos de melhor qualidade, o aumento 

da eficiência produtiva, a sustentabilidade 

ambiental e o crescimento sustentado do 

país (BNDES, 2013). 

Outro desafio importante é o 

estímulo à parceria universidade/empresa. 

Para isso, o BNDES conta com o Fundo 

Tecnológico (FUNTEC), que oferece 

recursos não-reembolsáveis para apoio a 

projetos de pesquisa aplicada, 

desenvolvimento tecnológico e inovação 

conduzidos por instituições tecnológicas em 

parceria com empresas, em áreas de 

interesse nacional.  

As bases inspiradoras e de atuação 

da FUNTEC são a ciência e a pesquisa 

como fontes geradoras de negócios, 

produtos, processos e serviços, sempre com 

foco na inovação. Essas bases traduzidas em 

parcerias têm como objetivo central, 

interagir todos os agentes de inovação: 

instituições de ensino, empresas, centros de 

pesquisa, redes, empreendedores, mercados 

e governos, aproximando a academia, a 
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empresa e a sociedade, na busca de soluções 

criativas para os problemas existentes em 

todos os níveis. Outro fomento importante 

vem por meio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), que é uma agência do Ministério 

da Ciência e Tecnologia (MCT) destinada 

ao fomento da pesquisa científica e 

tecnológica e à formação de recursos 

humanos para a pesquisa no país, possuindo 

normas específicas para cada modalidade. 

(CNPq). 

Existe também o plano “Inova 

Empresa” que estimula apoio à inovação em 

diversos setores considerados estratégicos 

pelo Governo Federal. Por meio de 

chamadas públicas, seleciona projetos que 

serão contemplados pelos mecanismos de 

apoio disponíveis pelo BNDES, pela FINEP 

e pelos demais órgãos públicos 

participantes. 

O Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, em conjunto 

com seus pares nos países parceiros, é o 

responsável pelo lançamento de editais de 

cooperação bilaterais em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e 

coordenação das ações relacionadas aos 

mesmos. O BNDES é um dos agentes 

financiadores da contraparte brasileira do 

projeto. 

Outra novidade interessante está na 

atualização e ampliação dos diferentes 

mecanismos de fomento à inovação, como 

o bônus tecnológico, que permite que 

universidades compartilhem sua 

infraestrutura de pesquisa com empresas ou 

a encomenda tecnológica, que permite que 

o governo faça encomendas a 

universidades, inclusive em consórcio com 

empresas, de soluções tecnológicas para 

necessidades da administração pública, 

soluções estas que poderão ser 

posteriormente adquiridas pelo governo 

com dispensa de licitação. 

Em Minas Gerais, ações de fomento 

à tecnologia, inovação e 

empreendedorismo, com umas das 

iniciativas de Startup Universitário, 

coordenado pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), 

tem como principal propósito despertar a 

cultura empreendedora e o 

desenvolvimento dos ecossistemas 

universitários nas Instituições Públicas e 

Privadas de Ensino Superior, capacitando e 

apoiando professores universitários para 

criarem ações e programas que deem aos 

alunos a oportunidade de desenvolverem 

comportamento empreendedor. 

O Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS) juntamente com o Ministério 

da Educação (MEC), firmam um acordo de 

cooperação na área da primeira infância 

com a Associação Nacional das 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/inovacao/www.mdic.gov.br
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/inovacao/www.mdic.gov.br
http://www.tecnologia.mg.gov.br/
http://www.tecnologia.mg.gov.br/
http://www.tecnologia.mg.gov.br/
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Universidades Particulares (ANUP) e o   

Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras (CRUB) - (PORTAL BRASIL).  

A parceria irá incentivar a 

elaboração de estudos e projetos 

acadêmicos com foco no desenvolvimento 

infantil, a fim de fortalecer as ações do 

Programa Criança Feliz (PORTAL 

BRASIL). Estudos mostram que, ao receber 

os cuidados necessários nos primeiros mil 

dias de vida, as crianças chegam à escola 

mais preparadas para aprender e têm acesso 

a melhores oportunidades no futuro. 

(PORTAL BRASIL). 

O Programa, coordenado pelo 

MDS, visa ao desenvolvimento integral das 

crianças de baixa renda. As ações são  

voltadas aos beneficiários do Bolsa Família, 

com idades entre 0 e 3 anos, e às crianças de 

até 6 anos que recebem o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) - (PORTAL 

BRASIL). 

A FIEMG representa a indústria do 

Estado e atua na defesa de seus interesses 

local e nacionalmente. A entidade coloca à 

disposição das empresas mineiras, 

assessoria e apoio em áreas vitais como 

crédito e financiamento, tributária, meio 

ambiente e trabalhista (FIEMG). 

A FIEMG juntamente com o 

Governo de Minas Gerais assina acordo de 

cooperação com o estado alemão, será 

valido por dois anos e pretende estimular 

empresas das duas regiões em áreas como 

desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade. (FIEMG). 

A Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais (CODEMIG) é 

uma empresa pública constituída na forma 

de Sociedade Anônima e controlada pelo 

Estado de Minas Gerais. A 

CODEMIG conhece bem as riquezas de 

Minas. Sua atuação está cada vez mais 

voltada para que essas riquezas possam 

gerar novas oportunidades de 

investimentos, aumentar a competitividade 

e propiciar bons negócios para o setor 

produtivo mineiro (CODEMIG). 

O SEBRAE é uma entidade privada 

que promove a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos 

empreendimentos de micro e pequeno 

porte, aqueles com faturamento bruto anual 

de até R$4,8 milhões (SEBRAE). 

Com menor escala de operação no 

tocante à inovação, o SEBRAE, não apenas 

possui parceria em programas de subvenção 

promovidos pela FINEP, como também 

oferece financiamento direto à inovação 

para empresas de micro e pequeno porte por 

meio de fundos de capital de risco. 

(SEBRAE). 

As soluções desenvolvidas pelo 

SEBRAE atendem desde o empreendedor 

que pretende abrir seu primeiro negócio até 

pequenas empresas que já estão 

consolidadas e buscam um novo 

posicionamento no mercado. Os programas 
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de subvenção e financiamentos 

reembolsáveis oferecidos pela FINEP 

podem ser visualizados no quadro abaixo: 

 

Quadro 3.1: Programas de subvenção e 

empréstimos da FINEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pamplona e Yanikian, 2015 

 

 O quadro apresenta a relação entre 

os diversos programas disponibilizados pela 

FINEP, bem com o tipo de apoio real que 

ele oferece e quais os benefícios provindos 

de cada programa.  

 

3.4 Inovação sustentável  

Alterações no contexto 

internacional têm forçado as organizações a 

inovar, dessa forma cabe a elas a criação e 

o gerenciamento de alternativas inovadoras 

de produtos, processos e recursos que sejam 

cada vez mais eficientes e eficazes. Nesse 

contexto, surge como alternativa a inovação 

sustentável. 

Inovação é algo novo que agrega 

valor social ou riqueza podendo ser um 

produto ou algo de inovador em 

tecnologias, processos operacionais, 

práticas mercadológicas, ou outras 

pequenas mudanças ou adaptações, que 

gere ganhos econômicos com sua prática 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

O termo sustentável, por sua vez, 

remete ao conceito de desenvolvimento 

sustentável. Segundo Araújo e Mendonça 

(2009), desenvolvimento sustentável é 

sinônimo de sociedade racional, de 

indústrias limpas e de crescimento 

econômico. 

De acordo com Martens et al (2016), 

a inovação sustentável pode ser conceituada 

como o processo de inovação que leva em 

conta o tripé da sustentabilidade, ou seja, as 

variáveis econômicas, ambientais e sociais. 

Ainda nesse contexto, os autores Davila, 

Epstein e Shelton (2007), afirmam que 

inovação é um ingrediente indispensável 

para o sucesso sustentado e somente é 

suportado por organizações inovadoras 

sustentáveis. 

Assim, com o intuito de contribuir 

para a sustentabilidade, as organizações 

devem modificar seus processos produtivos 

(ARAÚJO; BUENO, 2008), e isso implica 

construir sistemas de produção que não 

causem impactos negativos e oferecer 

produtos e serviços que contribuam para a 

melhoria do desempenho ambiental 

(CORAL, 2002). 

Para Shenhar e Dvir (2007), a 

dimensão econômica da sustentabilidade é 
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importante, pois remunera o capital do 

investidor, porém neste contexto as 

dimensões ambiental e social devem ser 

fomentadas, por exemplo, em termos de 

eficiência de projetos, comprando melhor, 

aplicando recursos de forma eficaz, 

utilizando tecnologias limpas, usando 

energias renováveis e reduzindo o uso de 

combustíveis fósseis. 

A partir do entendimento dos 

conceitos de inovação e de sustentabilidade, 

argumenta-se que a inovação sustentável 

pode ser conceituada como o processo de 

inovação que leva em conta o tripé da 

sustentabilidade, ou seja, as variáveis 

econômicas, ambientais e sociais. 

Portanto, a organização sustentável 

é a que simultaneamente procura ser 

eficiente em termos econômicos, respeita a  

capacidade de suporte do meio ambiente e é 

instrumento de justiça social, promovendo a 

inclusão social, a proteção às minorias e 

grupos vulneráveis, o equilíbrio entre os 

gêneros, etc.  

 Assim, para Martens et al (2016), as 

organizações para serem consideradas 

sustentáveis, precisam ter ações e 

programas que permeiem as três dimensões, 

o que também é mostrado por Carvalho e 

Viana (1998) quando apresentam as três 

vertentes principais do desenvolvimento 

sustentável: crescimento econômico, 

equidade social e equilíbrio ecológico. 

 A adoção de práticas produtivas 

atreladas ao paradigma da sustentabilidade 

repercute na imagem institucional e gera a 

diminuição de custos fixos, já que através 

da ecoeficiência minimiza-se o uso dos 

recursos e aspectos ambientais; água, 

matéria-prima, energia, entre outros. 

 

4. RESULTADOS 

Desta forma, percebe-se que a ação 

da empresa em estudo, ao firmar parcerias 

tendo o modelo tríplice hélice como 

ferramenta estratégica, foi muito eficaz para 

seu posicionamento no mercado.  A 

empresa passou a ter modelo de sucesso na 

fabricação de maquinários para o setor 

alimentício, consolidando seu portfólio de 

produto internacionalmente, gerando assim, 

vantagem competitiva. 

Apesar dos inúmeros benefícios 

percebidos pela empresa em estudo, 

algumas limitações importantes devem ser 

apresentadas, tais como a necessidade de 

informação mais detalhada das parcerias 

entre a empresa e as pesquisas realizadas 

pelas universidades, esclarecendo 

quantitativamente os ganhos e trocas de 

conhecimento neste tipo de ação.  

Outra questão relevante a esclarecer 

é que por sigilo e estratégia de negócio, 

muitas informações não foram 

disponibilizadas para um maior 

entendimento das parcerias, como dados 
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com projeção de faturamento e outros 

índices financeiros. 

 

5. CONCLUSÃO 

O estudo permitiu evidenciar que o 

modelo tríplice hélice de inovação é uma 

ferramenta estratégica que estimula a 

vantagem competitiva das organizações. A 

inter-relação entre empresa universidade e 

governo é fundamental para o 

posicionamento, desenvolvimento de novas 

tecnologias e inovações, captação de 

fomento e parcerias com iniciativas 

públicas, visando a expansão e 

consolidação das organizações no ambiente 

mercadológico. Sendo assim, responde à 

questão principal da pesquisa, 

demonstrando que é possível 

desenvolvimento sustentável de  uma região 

por meio desta moderna estratégia de 

inovação. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo o estudo da implantação de um sistema para Gerenciamento da Produção, em 

uma empresa de automação de processos de manufatura, uma indústria de médio porte, situada em Santa Rita do 

Sapucaí - MG. Para tanto, a metodologia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso de natureza exploratória, já que 

o estudo está sendo constantemente aprimorado para geração de conhecimento. A abordagem da pesquisa é 

quantitativa e qualitativa com objetivos descritivos e de análise de dados. A pesquisa também tem natureza 

aplicada e foi fundamentada no sistema implantado que realiza o acompanhamento da produção, e é responsável 

pela coleta, distribuição e apresentação das informações da produção diária do chão de fábrica. Os dados foram 

coletados através da plataforma Business Intelligence chamada Qlik e as melhorias que a implantação trouxe 

puderam auxiliar nas tomadas de decisões mediante dos indicadores de produção - Overall Equipment 

Effectiveness. 

 

Palavras-chave: Apontamento da Produção. Gestão da Produção. Overall Equipment Effectiveness (OEE). 

Business Intelligence (BI). 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has as objective the study of the implantation of a Production Management system in a manufacturing 

process automation company, a medium - sized industry, located in Santa Rita do Sapucaí - MG. Therefore, the 

research methodology used was the case study of exploratory and applied research nature, since the study is 

constantly being improved for knowledge generation. The research approach is quantitative ande qualitative with 

descriptive objectives. The research was based on the implemented system that performs the production 

monitoring, and is responsible for the collection, distribution and presentation of the daily production information. 

The data were collected through the Business Intelligence plataform called Qlik and the improvements that the 

implementation brought could help in decision making through production indicators - Overall Equipment 

Effectiveness. 

 

Keywords: Production Notes. Production Management. Overall Equipment Effectiveness (OEE). Business 

Intelligence (BI). 
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1. INTRODUÇÃO 

O atual cenário mundial força as 

indústrias a possuírem boa competitividade 

para se manterem no mercado. As empresas 

têm buscado implementar procedimentos 

estratégicos que podem resultar na 

diminuição de custos, diminuição dos 

prazos de entrega, aumento da capacidade 

de produção, melhoria da qualidade de 

produtos e agilidade na tomada de decisões 

(FAVARETTO, 2002). 

Em um ambiente produtivo, a falta 

de informações confiáveis de chão de 

fábrica cria uma perspectiva que não retrata 

a realidade e cria a necessidade do uso de 

sistemas de informação que possam 

gerenciar a produção, melhorar a 

produtividade, ajudar os gestores na análise 

dos problemas (LAUDON E LAUDON, 

2001). 

A proposta deste artigo é a de 

acompanhar a implantação de um sistema 

capaz de coletar dados da produção em 

tempo real, tais como: quantidades 

produzidas, quantidades refugadas e 

retrabalhadas, horários de início e fim de 

produção; e identificar os impactos na 

manufatura que possam auxiliar na 

melhoria do gerenciamento no setor de 

sensoriamento e conectividade. 

O artigo está estruturado da 

seguinte forma: a seção 2 apresenta uma 

revisão teórica, a seção 3 relata o problema 

do estudo; a seção 4 traça o objetivo da 

pesquisa; a seção 5 justifica o motivo da 

análise; a seção 6 tem-se os métodos 

utilizados no estudo; a seção 7 relata o 

objeto de estudo e suas dimensões; a seção 

8 descreve os resultados obtidos e a seção 9 

conclui o texto. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Gestão da produção 

De acordo com Chiavenato (2014), 

a gestão da produção é a área da 

administração que utiliza recursos físicos e 

materiais da empresa, e realizam processo 

produtivo por meio de competências 

essenciais. Sendo assim, executa a 

produção ou as operações da empresa, 

transformando matérias-primas em produto 

acabado. 

A gestão da produção abrange 

todos os processos relacionados à uma 

indústria. O ambiente competitivo dessas 

empresas está se tornando cada vez mais 

disputado (CORRÊA et al., 1997), fazendo 

com que a busca por melhorias no processo 

se dê em várias iniciativas. A busca por uma 

alta eficiência dos recursos produtivos, 

como forma de maximizar o rendimento 

operacional, se dá em maiores ganhos 

econômicos (SOUZA, 1999). Uma 

alternativa para conquistar uma boa posição 

competitiva é a utilização de um processo 

estruturado de gestão da produção 

(VOLLMANN et. al., 1993). 

As principais  atividades do 
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processo de gestão da produção são o 

planejamento, a programação e o controle 

da produção (CORRÊA et al., 1997). A 

integração das funções de planejamento e 

programação da produção pode introduzir 

melhorias significativas para a eficiência 

das condições de produção, através da 

redução do tempo de fluxo de materiais em 

processo, aumento da utilização dos 

recursos de produção e adaptação a eventos 

irregulares do chão de fábrica (KIM et al., 

1997). Embora a estratégia para alcançar os 

objetivos e metas de produção da 

organização seja baseada em melhorias 

contínuas de longo prazo, no curto prazo, 

gerentes têm que tomar decisões de como 

reagir aos problemas diários (BRAGG et 

al., 1999).        

 

2.2 Gestão Fabril 

O controle de chão de fábrica em 

uma indústria é primordial para qualquer 

empresa que busca obter análise de 

produtividade, de performance, de 

qualidade, de ocupação e de disponibilidade 

de seus recursos. Outra forma encontrada 

por algumas empresas para obter melhores 

respostas quanto às informações de chão de 

fábrica e, consequentemente, posições no 

mercado, é possuir um elemento de suporte 

à decisão que trabalhe em tempo quase real, 

fornecendo informações de produtividade 

em relação a produção e os fatores de 

produção utilizados (SIEMIATKOWSKY 

& PRZYBYLSKI, 1997). Neste sentido, 

HERBON (1998), também afirma que é 

uma vantagem a possibilidade de reação 

quase automática a eventos imprevistos. 

Para que tais indicadores sejam calculados, 

uma das ferramentas que se mostra 

essencial em todas as análises é a folha de 

apontamentos de chão de fábrica. 

Segundo Favaretto (2002) esses 

apontamentos são conjuntos de dados 

utilizados para o controle das atividades de 

produção realizadas, as datas, os horários de 

término e as quantidades produzidas. 

Durante a realização das mesmas, esses 

dados são repassados aos responsáveis, para 

execução do controle da produção. Com 

apontamentos bem feitos e uma equipe 

motivada para efetuar seus lançamentos 

corretamente, a fábrica ganha informações 

valiosas para qualquer tomada de decisão. 

Existem três tipos de processos de 

apontamentos:  o manual, o uso de coletores 

de dados e a coleta automática. Na figura 1, 

segue um comparativo das vantagens e 

desvantagens do uso dos diferentes tipos de 

apontamentos.  
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Figura 1: Fluxograma 
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2.3 Eficiência Geral de Equipamentos  

Segundo Montgomery (2004), a 

eficiência geral de equipamentos mais 

conhecida como Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) teve origem na 

Manutenção Produtiva Total ou Total 

Productive Maintenance (TPM), integrante 

do Sistema Toyota de Produção ou Toyota 

Production System (TPS). O seu criador, 

Seiichi Nakajima, desenvolveu um meio de 

avaliar não apenas a eficiência dos 

equipamentos, na busca do equilíbrio entre 

produção, qualidade e produtividade; mas 

também um medidor de melhoria contínua 

dos equipamentos e processos produtivos. 

Através do OEE, é possível 

identificar a máxima eficácia que um 

sistema pode atingir em um período pré-

estabelecido, o que facilita na decisão de 

metas coerentes com a realidade do 

processo (ANTUNES, 2008).  De acordo 

com Bariani e Del’Arco Júnior (2006, 

p.90), a ferramenta OEE: 

“... mede a habilidade do equipamento 

em produzir consistentemente peças 

que atendam aos padrões da qualidade 

dentro de um tempo de ciclo 

designado sem interrupções. Mede 

também a disponibilidade, o 

desempenho e a taxa de qualidade de 

uma máquina. Fornece um método 

para análise das perdas e medição dos 

resultados das ações tomadas”. 

Nakajima (1989), definiu seis 

grandes perdas existentes nos 

equipamentos, que interferem no 

desempenho e estão descritos conforme 

mostra a figura 2: 

 
Figura 2: Índice da OEE e respectivas perdas 

Fonte: Adaptado de Chiaradia, 2004. 

 

De acordo com Bariani e Del’arco 

Junior (2006), para calcular o OEE a sua 

composição deve obtida pela multiplicação 

de três fatores presentes nos processos aos 

quais se refere. São eles relacionados com a 

disponibilidade, a produtividade e a 

qualidade. 
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OEE = Disponibilidade x Produtividade x 

Qualidade 

1) Disponibilidade – Corresponde ao 

tempo em que o equipamento está 

disponível para produzir, ou seja, é 

o tempo real de operação dividido 

pelo tempo programado. 

 

Disponibilidade = Tempo real de operação 

/Tempo programado x 100 

1) Produtividade - corresponde ao 

tempo durante o qual o equipamento 

está realmente produzindo, ou seja, 

o tempo efetivo de produção. 

Produtividade = Produção Real / 

Capacidade Nominal x 100 

2) Qualidade - Fator que indica a 

relação entre a produção de 

produtos bons e as perdas por 

defeito de qualidade. 

Qualidade = Quantidade de produtos 

bons/ Quantidade de produtos produzidos 

x 100 

2.4 Business Intelligence  

O Business Intelligence (BI) é um 

conceito que envolve um imenso conjunto 

de aplicações, técnicas, tecnologias e 

softwares, que apoiam à tomada de decisão 

de uma empresa, possibilitando um acesso 

rápido, compartilhado e interativo das 

informações, permitindo sua análise e 

manipulação. Através desta ferramenta, os 

gestores podem transformar grandes 

quantidades de informações em 

conhecimentos úteis (SEZÕES; 

OLIVEIRA; BAPTISTA, 2006, p. 10).  A 

empresa de estudo, utiliza uma metodologia 

inovadora Business Intelligence para 

demonstração dos seus resultados, a 

plataforma “QLIK”, software de 

inteligência de negócios e de visualização 

que permite conexões de modo instantâneo 

a partir da nuvem. Gera exibições de dados 

em um curto período de tempo e permite ser 

explorado profundamente. Através deste, 

são realizadas análises das informações em 

forma de indicadores para suporte à tomada 

de decisões. 

 

3. PROBLEMA ESTUDADO 

No chão de fábrica, o processo de 

coleta de dados era feito por meio de um 

formulário manual que apontava tudo o que 

era produzido, mas apresentava uma série 

de limitações, dentre elas a disponibilização 

destes dados em forma de informação para 

tomada de decisões.  

O problema deste trabalho é como 

otimizar esse processo com a utilização da 

tecnologia de informação da empresa 

juntamente com os autores de processos 

para implantar um sistema de gestão da 

produção. 

 

4. OBJETIVO DA PESQUISA 

Este trabalho tem como objetivo 

principal a Gestão da Produção no chão de 

fábrica, através de um Sistema de 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 
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Informação, a fim de melhorar a tomada de  

decisão baseados nos Indicadores de OEE. 

Para tanto, os seguintes objetivos  

secundários terão de ser alcançados:  

1) Identificar a evolução das 

metodologias para apontamento de 

produção utilizadas pela empresa; 

 

2) Identificar na literatura os pontos 

fortes e limitações das metodologias 

para o apontamento de produção 

utilizados pela empresa; 

 

3) Comparar indicadores de produção 

gerados por metodologias distintas 

na empresa. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

Este estudo de acompanhamento 

da implantação do sistema de informação 

no chão de fábrica justifica-se, pois 

evidencia a obtenção de qualidade de dados 

para uma melhor gestão da produção. As 

informações uma vez sistematizadas em 

maior volume e em tempo real são 

armazenadas em um banco de dados que se 

conecta com o sistema integrado de gestão 

empresarial ou a Enterprise Resource 

Planning (ERP) e disponibilizadas na forma 

de um sistema de Business Intelligence, que 

contribui para o gerenciamento visual do 

chão de fábrica. Processo esse que traz mais 

flexibilidade, qualidade e menores custos 

para a empresa. 

 

6. METODOLOGIA  

O presente trabalho contém um 

referencial teórico composto por artigos e 

livros de autores renomados, e está baseado 

na pesquisa exploratória, que, conforme Gil 

(1999) e Dencker (2000), promove uma 

maior proximidade com o problema 

abordado, a fim de torná-lo explícito e 

facilita a definição de hipóteses. É 

necessário considerar que o método 

proposto é dinâmico, ou seja, está, 

constantemente, sendo aprimorado. No que 

se refere à forma de abordagem do 

problema, este trabalho possui 

características quantitativas e qualitativas, 

pois traduzem em números as informações 

passíveis de quantificação realizadas a 

partir das coletas de dados do chão de 

fábrica.  

De acordo com Pradanov & Freitas 

(2013, p. 69), essa forma de abordagem é 

aplicada a pesquisas que buscam relação 

causa-efeito, e também pela facilidade de 

poder descrever a complexidade de 

determinada hipótese ou de um problema, 

além de analisar a interação de certas 

variáveis. A partir desta, são extraídos 

diariamente conteúdo dos informes de 

produção, que são preenchidos pelos 

colaboradores para alimentar a planilha de 

dados, para junto a isso, poder realizar o 

plano de ação facilitando a identificação das 

melhorias que devem ser executadas. Com 

intuito de elucidar a pesquisa quantitativa, 

foram utilizadas ferramentas como, OEE e 

de Business Intelligence para realizar 
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análises dos resultados obtidos e 

identificação de possíveis problemas.   

 

7. ESTUDO DE CASO 

7.1 Caracterização da empresa 

A indústria na qual se realizou esse 

estudo sobre o impacto da gestão da 

produção com a implantação de um sistema 

de informação, foi empresa foi empresa 

Sense Eletrônica LTDA, do setor de 

produtos eletrônicos, genuinamente 

brasileira, de médio porte, fundada em 

1976. A empresa em questão está no 

mercado de automação industrial e oferece 

soluções em sensoriamento e 

conectividade, atua nos segmentos de 

automação de processos e manufatura. Os 

produtos por ela desenvolvidos são 

utilizados nas mais diversas indústrias, com 

destaque para: automobilística, alimentícia, 

farmacêutica, indústria de máquinas, 

indústria química e, principalmente, a 

indústria de petróleo e gás. 

O chão de fábrica da empresa é 

constituído por uma sequência de máquinas 

totalmente automatizadas, operadas por um 

ou mais funcionários, onde a matéria prima 

sofre transformação e parte destes materiais 

se direciona para almoxarifado e outra para 

o estoque intermediário. O colaborador 

separa a matéria prima correspondente ao 

produto e leva até a linha de produção, estes 

processos finais são compostos por postos 

de trabalhos manuais. 

7.2 Avaliação do sistema 

 

Durante a primeira fase de 

implantação do sistema chão de fábrica, foi-

se aplicado o apontamento manual. Os 

apontamentos, tanto manual quanto com 

uso de coletores de dados, são sujeitos a 

erros ocasionados pela falta de atenção dos 

funcionários. Nesse caso o treinamento para 

que os funcionários alimentem o sistema de 

forma correta é primordial. 

A seguir serão apresentados quatro 

comparativos entre o apontamento manual - 

sistema antigo já realizado pela empresa, e 

o apontamento com o uso de coletores de 

dados - que atualmente é utilizado. Esses 

comparativos estão divididos nos quesitos: 

coleta de dados, acompanhamento da 

produção, geração de relatórios e pesquisa 

com funcionários. 

 

1) Coleta de dados: 

No processo manual, os dados são 

primeiramente registrados em formulários 

que são preenchidos durante a realização de 

cada atividade. Os formulários  de coleta de 

dados manual, conforme apresentados na 

figura 3 (frente) e figura 4 (verso), estão 

sujeitos a vários erros, como o de escrever 

dados incorretos ou imprecisos, até mesmo 

esquecer de preencher um determinado 

campo. Após isso, os dados são 

digitalizados em uma planilha eletrônica, na 

qual, pelo grande volume de dados, pode-se 

também ocorrer erro de digitação.  
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 Figura 3: Folha de apontamento - frente 

 

 Fonte: Empresa, 2018. 

 

Figura 4: Folha apontamento -  verso 

Fonte: Empresa, 2018. 

 

De outro modo, o apontamento 

com uso de coletores de dados, é digitado 

pelo próprio operador na interface do 

sistema e esses dados ficam armazenados 

no banco de dados do sistema  TOTV’S. 

Dessa maneira as chances de erros 

diminuem e aumenta a precisão dos dados 

coletados. O apontamento é feito logo após 

o término da operação. Registra-se a hora de 

início e término, número da ordem de 

produção e quantidade de peças produzidas, 

para que não impeça de outro operador 

entrar com os dados na interface do sistema 

em sua operação subsequente. 

 

2) Acompanhamento de produção 

No apontamento manual não foi 

possível ter uma visão geral do chão de 

fábrica, pois as informações geradas não se 

encontravam integradas com o sistema. Por 

essa razão não foi possível identificar a real 

capacidade de produção de cada linha, o que 

dificultou a análise da produção diária das 

linhas, máquinas, funcionários, dos lotes 

processados e os que ainda se encontravam 

em processamento. A localização e o 

rastreamento das ordens de produção dentro 

do chão de fábrica também foram um 

obstáculo do acompanhamento, 

considerando que as informações para 

localizá-las ficavam dispersas.  

Em contrapartida, o apontamento 

de uso de coletores de dados conforme 

ilustrado na figura 5, forneceu uma visão 

detalhada do sistema produtivo, 

identificando a localização do produto na 

produção, o estado da ordem de produção, a 

quantidade produzida e refugada, a data em 

que foi realizada a operação e se estava de 

acordo com o lead time planejado. Todas as 

pessoas autorizadas a utilizar o sistema de 

controle de dados, puderam acompanhar a 

produção através do sistema TOTVS. 
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 Figura 5: Acompanhamento da produção 

 

 Fonte: Empresa, 2018. 

 

3) Geração de relatórios 

No apontamento manual, os dados 

gerados no chão de fábrica eram 

digitalizados no dia posterior da realização. 

Esse procedimento teve a durabilidade 

mínima de dois dias, considerando seu 

grande volume. Podendo também 

apresentar dados não confiáveis, uma vez 

que seria fácil de serem articulados, 

apresentando operações erradas, 

incoerência nas horas apontadas e até 

mesmo na quantidade produzida. A geração 

de relatórios é uma atividade muito 

demorada por ser feita manualmente, após a 

digitação os indicadores são calculados 

automaticamente para análise.  

No apontamento de produção com 

uso de coletores de dados, os dados foram 

lançados diretamente no sistema TOTV’s 

pelos operadores. Nesse caso os dados 

foram mais precisos comparados com o 

método manual, principalmente por estarem 

sendo lançados na mesma hora quando 

realizados e nesse caso há mais dificuldade 

na sua manipulação. Os relatórios foram 

gerados em intervalos e períodos flexíveis 

que atendiam às necessidades dos gestores. 

Outra vantagem deste método são os 

desempenhos mostrados simultaneamente 

após o apontamento da operação realizada.  

Atualmente, empresa utiliza um 

sistema BI, ou seja, a plataforma Qlik que 

não contém os valores de custos na sua 

visualização, porém os apresenta em forma 

de indicadores, que através dele, consegue-

se ter uma melhor visão do chão de fábrica, 

a fim de identificar o problema e realizar 

plano de ação para melhorar a 

produtividade. 

 

4) Pesquisa com funcionários 

Com a implantação do novo 

método de apontamento de chão de fábrica, 

realizou-se uma pesquisa de opinião tendo 

como amostra onze colaboradores. Sendo a 

maioria, mulheres acima de 30 anos. A 

pesquisa mostrou a satisfação positiva dos 

colaboradores, conforme ilustrado na figura 

6, quanto ao novo método de apontamento, 

onde relataram que houve  melhoria para a 

demonstração de resultados individuais, o 

possibilitou ter um feedback sobre o seu 

trabalho; também pela velocidade de 

lançamento e veracidade dos dados. Apesar 
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da maioria dos funcionários entrevistados 

terem se posicionado a favor da 

implantação do sistema, a pesquisa mostrou 

também que uma pequena parte dos 

colaboradores se nega a prestar apoio, pois 

temem não se adaptar às mudanças 

tecnológicas e à nova forma de trabalho, ou 

ainda, consideram o sistema uma forma a 

mais de monitorá-los. 

 

 Figura 6: Pesquisa de satisfação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 Fonte: adaptado da empresa, 2018. 

 

7.3 Impactos da implantação 

A implantação do sistema para 

gestão da produção teve início em agosto de 

2017. A princípio, foi ministrado um 

treinamento para todos os colaboradores 

sobre o funcionamento do sistema, porém, 

houve uma certa resistência quanto ao 

método novo de apontamento.  

As estratégias para reduzir as 

resistências do usuário incluem a 

participação deles no projeto, podendo 

aumentar o comprometimento com o 

trabalho ou até mesmo acatar suas as 

sugestões de melhorias. Também incluem 

reciclagem de treinamento sobre o 

funcionamento no novo método de 

apontamento e incentivos aos usuários, 

mostrando como o uso de sistemas de 

informações poderá melhorar suas 

atividades. 

A atividade de coleta, antes feita em 

um formulário impresso, levava 

aproximadamente cerca de dois dias para 

ser atualizada, agora é feita em apenas cinco 

minutos. Os dados ficaram mais precisos, 

possuindo uma maior complexidade, e a 

partir dessas informações o sistema foi 

capaz de realizar os cálculos referentes aos 

principais indicadores da produção como o 

OEE o que trouxe agilidade aos gestores nas 

tomadas de decisões. 

 

8. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Na empresa em estudo, a criação dos 

indicadores OEE na plataforma Qlik e no 

gerenciamento da produção no chão de 

fábrica, foi necessário o envolvimento dos 

setores de TI, engenheiros e operadores de 

produção. Essa interação possibilitou maior 

engajamento entre as partes envolvidas, o 

que contribuiu para o sucesso da 

implantação do novo sistema de 

apontamento. 

Com a implantação do sistema no 

chão de fábrica, houve uma melhora 

significativa na precisão dos dados 

coletados pois retratou a realidade fabril 

quando comparada ao método antigo, o qual 

os dados poderiam ser manipulados ou até 

mesmo incoerentes com que os operadores 

 

Série1; Concordo 
Parcialmente; 0%

Série1; 
Concordo 

Totalmente; 
73%

Série1; Discordo 
Parcialmente; 0%

Série1; Discordo 
Totalmente; 27%

Respostas - Funcionários
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produziam, as horas gastas na produção, os 

refugos, etc. A geração dos resultados no 

método antigo dependia da coleta de dados 

que era feita direto na produção e depois 

transcritos por um responsável na planilha 

eletrônica. Só depois de transcritos todos os 

dados que eram calculados os indicadores 

de utilização (horas trabalhadas/horas 

disponíveis), de eficiência (horas 

produtivas/horas trabalhadas) e de 

produtividade (horas produtivas/horas 

disponíveis) o que trazia incertezas e 

morosidade ao processo de tomada de 

decisão. 

Em contrapartida no método atual, 

os indicadores de OEE, tais como: 

disponibilidade, eficiência, qualidade e 

ocupação, retratam a real produtividade da 

fábrica. As coletas de dados são feitas 

imediatamente após o término de uma 

operação e repassadas pelos próprios 

colaboradores da produção para o sistema 

integrado TOTV’s. Esses dados são gerados 

em uma planilha e importados para a 

plataforma Qlik, que tem como intuito 

melhorar a demonstração dos resultados.  

As informações dos indicadores 

apresentaram maior precisão pois 

impossibilita ou dificulta a falsificação em 

relação ao método antigo. Dessa forma, a 

análise dos relatórios para tomada de 

decisão ficou mais confiável e ágil. 

No método antigo não havia 

controle de peças aprovadas e reprovadas 

(retrabalhadas ou refugadas). Os motivos e 

quantidade de peças retrabalhadas ficavam 

sobre a responsabilidade do setor de 

Qualidade para a manutenção dos dados no 

sistema. Todo o refugo era registrado em 

um formulário manual no padrão da 

empresa, para depois serem repassados ao 

sistema o que ocasionava distorções. No 

sistema implantado, a entrada de dados da 

produção permite que os próprios 

colaboradores façam os registros dos 

motivos e das quantidades de retrabalhos e 

refugos o que tornou o processo de 

produção mais transparente para os olhos 

dos gestores. 

O que diferencia os apontamentos 

de produção, são os métodos utilizados por 

meio de um formulário manual e o sistema 

chão de fábrica integrado a TOTV’s. Em 

função disso, há várias consequências, 

sendo elas: a facilidade no manuseio das 

informações nos indicadores, deixando 

explicito o que ocorreu na produção; se 

capacidade produtiva da fábrica condiz com 

o planejado; e também o que melhorou na 

tomada de decisão ao aplicar o indicador de 

OEE.  

Para a análise dos resultados e a 

identificação dos problemas foram 

utilizadas as ferramentas de Diagrama de 

Ishikawa e os 5 Porquês o que possibilitou 
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encontrar a causa raiz do problema. Em 

seguida foram elaborados planos de ações 

para planejamento das atividades 

necessárias afim de eliminar os problemas.  

 

9. CONCLUSÃO 

Os apontamentos de produção que 

usam sistema de coletores de dados são de 

suma importância na tomada de decisão, 

pois proporcionam um acompanhamento 

eficaz da produção, reduzem os esforços da 

gerência e possibilitam uma tomada de 

decisão rápida e que consequentemente 

gera maior retorno financeiro para a 

empresa e o que a tornará mais competitiva. 

A Gestão da Produção em conjunto 

com a Tecnologia da Informação são hoje 

fatores indispensáveis para o sucesso 

empresarial e estão se tornando 

componentes fundamentais na obtenção da 

vantagem competitiva.  

Contudo, ao adotar um novo método 

de gestão de produção com auxílio de um 

sistema de informação, é comum encontrar 

obstáculos e facilitadores que influenciam a 

eficiência do sistema como um todo. Esses 

obstáculos se encontram principalmente no 

processo de implantação junto aos usuários 

e estrutura física disponível. Para evitá-los 

é importante lembrar que um sistema é 

composto por pessoas, ambiente, softwares, 

hardwares e conhecimento. 

A implantação deste sistema de 

gerenciamento da produção beneficia 

diretamente o indicador OEE que permite o 

gerenciamento da disponibilidade e a 

administração efetiva de equipamentos, 

como também a manutenção preventiva 

total. Essa por sua vez objetiva otimizar a 

performance de equipamentos que envolve 

a eficiência do produto, a qualidade e os 

custos de produção. 

Como oportunidade de melhoria 

deste sistema destacamos a possibilidade de 

coleta de dados através de Código de 

Barras, o que possibilita a identificação de 

cada produto, posto de trabalho, 

informações contidas na Ordem de 

produção e sua entrada e término de 

processo. Sendo assim, o colaborador não 

precisaria identificar como faz hoje, todas 

as informações do produto e da ordem de 

produção. 

O gerenciamento dos indicadores de 

desempenho é de extrema importância e 

para a obtenção do sucesso é necessário o 

envolvimento de todos junto às estratégias 

da empresa. A partir deles será possível 

buscar a melhoria contínua, analisar a 

produtividade de equipamentos e processos 

para então promover o crescimento. 
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RESUMO 

O presente estudo traz uma reflexão sobre a autoestima na vida escolar dos estudantes e a sua influência no 

processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, a partir de uma pesquisa bibliográfica realizada em referenciais da 

área da psicopedagogia, destaca-se o papel positivo que a autoestima exerce na aprendizagem do aprendente, 

evidenciando as consequências negativas para a vida escolar da criança quando a mesma possui uma baixa 

autoestima. Diante das reflexões promovidas, evidencia-se, também, a importância do educador e a relevância do 

vínculo afetuoso estabelecido entre o ensinante e o aprendente para sanar os problemas de baixa autoestima do 

aluno e o despertar uma aprendizagem significativa. A referida análise foi motivada pelas dificuldades enfrentadas 

pela autora deste trabalho em sua vida escolar, decorrência de uma baixa autoestima. Compreende-se que este 

artigo oferece subsídios aos professores cujos alunos possuem alguma dificuldade de aprendizagem e que pode 

estar relacionada com a baixa autoestima, já que a partir das análises apresentadas, esses docentes podem utiliza-

lo como fonte para a promoção de reflexões acerca deste assunto que é tão importante, mas pouco discutido no 

ambiente escolar. 

 

Palavras-Chave: Autoestima. Afeto. Dificuldades de aprendizagem. 

 

 

 

ABSTRACT 

This study reflects on self-esteem in students' school life and its influence on the teaching and learning process. 

Thereby, from a bibliographical research conducted in references of the psychopedagogy area, we highlight the 

positive role that self-esteem plays in the learner’s learning, highlighting the negative consequences of the low 

self-esteem on children school life. From the reflections, it is also evident the importance of the educator and the 

relevance of the affectionate bond established between the teacher and the learner to remedy the problems of low 

self-esteem student and arouse a meaningful learning. This analysis was motivated by the difficulties faced by one 

of the authors on her school life work, due to a low self-esteem. We understand that this article offers subsidies to 

teachers whose students have some learning disabilities and that may be related to low self-esteem, since from the 

analyzes presented, these teachers can use it as a source to promote reflections on this subject, it is so important, 

but little discussed in the school environment. 

  
Keywords: Self-esteem. Affection. Learning difficulties. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o propósito de 

refletir a relevância da autoestima na vida 

escolar da criança e a sua influência no 

processo de aprendizagem. Por meio de 

uma consulta aos referenciais teóricos da 

área que tratam desse assunto, destaca-se os 

elementos que corroboram a tese de que a 

autoestima desempenha um papel 

imprescindível no aprendizado dos 

aprendentes e que a baixa autoestima pode 

acarretar diversas dificuldades de 

aprendizagem. Nesse cenário, evidencia-se 

o papel e a contribuição do educador e do 

vínculo afetuoso entre professor e aluno 

para que os problemas decorrentes da baixa 

autoestima sejam sanados.  

O referido tema foi escolhido para a 

construção desse memorial em decorrência 

das dificuldades enfrentadas pela autora 

deste trabalho em sua vida escolar e que se 

associavam a sua baixa autoestima. Quando 

criança, a mesma se via como uma pessoa 

incapaz de realizar diferentes tarefas e, por 

isso, sempre necessitava da aprovação de 

outrem. Por ser uma aluna quieta e tímida, 

seus professores não perceberam essa 

dificuldade e alguns contribuíram para 

nutrir a sua baixa autoestima, a colocando 

ainda mais contra sua capacidade. O vínculo 

estabelecido entre a sua imagem como 

                                                 
4 De acordo com Fernández (1991) os conceitos 

“aprendente e ensinante” estão relacionados com os 
posicionamentos assumidos pelos sujeitos diante ao 

conhecimento durante os processos interativos. Assim, os 

aprendente e o ensinante ficou a desejar, 

fator que não contribuiu para que o desejo 

de aprender não fosse despertado. Nesse 

sentido, o curso de pós-graduação em 

Psicopedagogia foi essencial para o 

autoconhecimento da pesquisadora e 

contribuiu para que o problema que viveu 

enquanto aluna fosse identificado e 

analisado a luz de uma visão 

psicopedagógica. Em decorrência desse 

fato, realizou-se uma análise para 

compreender de que forma a autoestima 

pode contribuir no processo educativo. 

Diante do tema tratado, a presente 

pesquisa limita-se à abordagem teórica, 

sendo que se embasa nos conceitos tratados 

na literatura especializada sobre o tema, 

pautando-se em autores como: Fernández 

(1991, 2001), Wallon (2007), Piaget (1999) 

e Pichon Rivière (1986) que pesquisaram, 

analisaram e estudaram essas colocações 

em suas obras.  

O presente trabalho está dividido em 

dois itens. Primeiramente, discorre-se sobre 

o conceito de aprendizagem para, em 

seguida, discutir sobre a autoestima, 

vínculo e a afetividade entre ensinante e 

aprendente 4. Posteriormente, ainda no 

primeiro item, a partir da visão 

mesmos ultrapassam o âmbito escolar, em que tem-se a posição 

do professor como aquele que ensina e do aluno como aquele que 
aprende.  Podem ser citadas as relações entre pai e filho, esposo e 

esposa, dentre outros. 
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psicopedagógica, discute-se sobre a 

influência da autoestima no processo de  

aprendizagem e sobre as dificuldades 

enfrentadas com a baixa autoestima. Em 

sequência, no segundo item apresenta-se 

uma reflexão sobre a experiência escolar da 

autora, destacando as dificuldades 

enfrentadas decorrentes de sua baixa 

autoestima. Por fim, são tecidas as 

considerações finais, relacionando os 

aportes teóricos que subsidiaram as 

discussões propostas. 

Com este estudo, destaca-se a 

relevância deste trabalho, pois em um 

mundo onde as relações estão cada vez mais 

frias, percebe-se a importância de um 

vínculo afetuoso entre o ensinante e o 

aprendente para aflorar a autoestima do 

aluno e promover uma aprendizagem 

significativa. Além disso, entende-se que 

este trabalho oferece subsídios aos docentes 

que convivem com crianças com 

dificuldades de aprendizagem, já que os 

mesmos poderão utilizar tal pesquisa como 

fonte de reflexão, para compreenderem 

melhor as questões que envolvem sua 

prática, identificar os problemas e propor 

soluções. 

 

2. O PRAZER, O AFETO E A 

AUTOESTIMA: FACILITADORES 

DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

– O que é aprender? 

– Aprender é ... como quando papai me 

ensinou a andar de bicicleta. Eu queria 

muito andar de bicicleta. Então ... papai me 

deu uma bici ... menor do que a dele. Me 

ajudou a subir. A bici sozinha cai, tem que 

segurar andando... 

– Dá um pouco de medo, mas papai segura 

a bici. Ele não subiu na sua bicicleta 

grande e disse “assim se anda de bici”... 

não, ele ficou correndo ao meu lado sempre 

segurando a bici ... muitos dias e, de 

repente, sem que eu me desse conta disso, 

soltou a bici e seguiu correndo ao meu lado. 

Então eu disse: “Ah! Aprendi!”. 

– Ah! Aprender é quase tão lindo quanto 

brincar! (FERNÁNDEZ, 2001, p. 28) 

 

Escolheu-se essa epígrafe para 

iniciar as discussões propostas neste item, já 

que a mesma revela três aspectos 

considerados essenciais para o processo de 

aprendizagem: o prazer, o afeto e a 

autoestima.  

Através desse relato, é perceptível o 

prazer da menina ao aprender a andar de 

bicicleta. Nesse processo, não se pode 

deixar de notar a figura do pai que, por meio 

de um vínculo afetivo estabelecido com a 

filha, a incentiva e valoriza a sua autoestima 

ao mostrar que ela é capaz de aprender a 

pedalar e se equilibrar sozinha na “bici”, 

sem precisar da sua ajuda. 

Nesse sentido, serão apresentadas 

algumas considerações que revelam o 

prazer e a autoestima como aspectos 

significativos para a aprendizagem escolar.  

Além disso, discute-se a 

necessidade de que o professor se 

comprometa com o desenvolvimento de 

atividades que se tornem prazerosas para os  
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alunos e que valorizem a sua autoestima. 

Segundo o dicionário Aurélio (2002), 

aprender é:  

(I) adquirir conhecimento ou domínio (de 

assunto, matéria, etc.) através do estudo ou  

da prática; (II) tornar-se hábil (em); (III) 

tornar-se capaz pouco a pouco.  

 

De acordo com as concepções de 

Koll (2010, p. 57), a aprendizagem é 

definida como: 

 

[...] o processo pelo qual o indivíduo 

adquire informações, habilidades, atitudes, 

valores e etc. A partir do seu contato com a 

realidade, com o meio ambiente e com 

outras pessoas, é um processo que 

diferencia dos fatores inatos (a capacidade 

da digestão, por exemplo, que já nasce com 

o indivíduo) e dos processos de maturação 

do organismo independente da informação 

do ambiente (a maturação sexual, por 

exemplo). 

 

Ao longo de sua carreira, Jean 

Piaget (1896-1980) desenvolveu várias 

teorias sobre a aprendizagem. Dentre as 

principais características apresentadas pelo 

psicólogo sobre esse assunto, é importante 

destacar que a aprendizagem é um processo 

contínuo que ocorre ao longo de toda a vida, 

é fruto da interação com o ambiente e está 

associado ao desejo que o indivíduo possui 

em aprender algo. Além disso, cabe 

mencionar que todo ser humano, 

independentemente de qualquer 

característica, possui a capacidade de 

aprender. Somado a isso, acrescenta-se que 

a aprendizagem: 

 

É uma construção contínua, comparável à 

edificação de um grande prédio que, na 

medida em que se acrescenta algo, ficará 

mais sólido, ou à montagem de um 

mecanismo delicado, cujas fases gradativas 

de ajustamento conduziriam a uma 

flexibilidade e uma mobilidade das peças 

tanto maiores quanto mais estável se 

tornasse o equilíbrio (PIAGET,1999, p.14). 

 

De maneira específica, ao refletir 

sobre a aprendizagem no ambiente escolar, 

alguns autores discutem sobre o papel 

desempenhado pelo afeto nesse processo, 

dentre os quais destaca-se Wallon (2007) ao 

afirmar que não se pode separar a 

afetividade e cognição e destaca a 

importância do vínculo afetivo que é 

estabelecido entre o ensinante e o 

aprendente. Na concepção de Fernández 

(2001), a aprendizagem pode ser 

aprisionada pela falta de afeto. A autora 

esclarece que:    

 

[...] entre o ensinante e o aprendente abre-

se um campo de diferenças onde se situa o 

prazer de aprender. O ensinante entrega 

algo, mas para poder apropriar daquilo o 

aprendente deve inventá-lo de novo. É uma 

experiência de alegria, que facilita ou 

perturba, conforme se posiciona o ensinante 

(FERNÁNDEZ, 2001, p. 29). 

 

Segundo Pain (1992), o professor 

deve ser responsável por despertar no aluno 

o desejo de aprender, de forma que o mesmo 

possua prazer em aprender, em resolver um 

problema. O discente deve ser incentivado 

a tomar esse problema como um desafio que 

pode ser superado com luta e determinação, 

acompanhado por um sentimento de alegria. 

Cabe ressaltar que o prazer está vinculado 
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ao afeto, já que se esse sentimento não 

estiver presente na relação estabelecida 

entre o ensinante e o aprendente, o processo 

de ensino e aprendizagem torna-se 

superficial. Quando essa relação de afeto e 

vínculo se estabelece, há um espaço para 

que o aprendente seja autor do seu próprio 

conhecimento. Na obra Teoria do Vínculo, 

Rivière (1986, p. 24) fala de uma: 

 

[...] maneira particular pela qual cada 

indivíduo se relaciona com outro ou outros, 

criando uma estrutura particular a cada caso 

e a cada momento, que chamamos vínculo.  

 

Pelos motivos explicitados 

anteriormente, entende-se que o prazer em 

aprender possui relevância para quem está 

aprendendo, já que é desse prazer que nasce 

cada vez mais o desejo de descobrir o novo. 

Consequentemente, destaca-se que o prazer 

deve acompanhar todas as estratégias de 

aprendizagem, tanto por parte do professor 

quanto por parte do aluno, principalmente 

porque, se não existir o desejo e prazer, a 

aprendizagem não se efetiva.  

Nesse contexto, evidencia-se a 

importância de que o ensinante desenvolva 

novas posturas e iniciativas para propiciar o 

desenvolvimento do afeto com seu aluno e 

do prazer em aprender. Santana (2010, p. 

39) destaca que: 

 

 [...] aquele que se propõe a ser muito mais 

que um professor, mas um ensinante, sente 

de forma intensa o quanto a questão do 

vínculo é essencial para que a 

aprendizagem se torne prazerosa. 

 

Além do afeto, considera-se o papel 

que a autoestima irá exercer na 

aprendizagem. Pode-se dizer que o prazer 

em aprender também é estimulado pela 

autoestima da criança que, ao se sentir 

capaz, motiva-se em tentar enfrentar os 

diferentes desafios com os quais se depara 

durante o processo de aprendizagem.  

A autoestima é definida como a 

capacidade que cada pessoa possui em 

conhecer o seu valor, acreditar no que faz e 

respeitar a si mesmo, refletindo a sua 

autoimagem (ARAGON e DIEZ, 2004). 

Essa definição pode ser completada com as 

considerações de Papalia, Olds e Feldman 

(2006, p. 315), que descrevem a autoestima 

como: 

[...] nossa crença em relação a quem somos 

- nossa ideia global de nossas capacidades e 

de nossos traços de personalidade. Trata-se 

de uma construção cognitiva... um sistema 

de representações descritivas e avaliativas 

sobre si mesmo, o que determina como nos 

sentimos em relação a nós mesmos e orienta 

nossas ações. 

 

Uma característica relevante e que 

merece ser mencionada é que a autoestima 

não é inata, ou seja, ela se constrói de 

acordo com as vivências pessoais e sociais 

de cada um. Começa a se formar na 

infância, quando as crianças se relacionam 

com outras pessoas e a maneira como são 

tratadas irá contribuir para a elaboração do 

autoconceito sobre si mesmo. Segundo as 

considerações de Fernández, o outro exerce 
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grande importância na construção da  

autoestima já que, enquanto seres humanos, 

somos constituídos através do Outro. Nas 

palavras da autora: 

O Outro que está construído por 

todos os outros, que simbolicamente 

permitem reconhecer a individualidade 

construída especularmente. O outro que 

devolve a  própria unidade, a própria 

integridade. Esse outro devolve 

especularmente a possibilidade de 

reconhecer-se como uma unidade, porém só 

se pode apreciá-lo completo quando o 

espelho de vidro nos reproduz a imagem 

corporal, incluindo o rosto. O outro, tal qual 

o espelho, também devolve a imagem de 

coisa completa, que alguém só nunca 

alcança (FERNÁNDEZ,1991, p. 68-69). 

 

Nesse sentido, refletindo sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, pode-

se dizer que na relação estabelecida entre 

ensinante e aprendente, a autoestima estará 

sendo constituída e que essa relação poderá 

contribuir para o desenvolvimento de uma 

autoestima positiva ou negativa e que irá 

exercer influência direta sobre a capacidade 

de aprender do aluno.  

Quando sua autoestima é baixa, as 

crianças não acreditam em suas capacidades 

e não conseguem expor suas ideias achando 

que são incapazes de realizar qualquer ação, 

se sentem mal consigo mesmas e estão 

insatisfeitas com elas. Assim, desenvolvem 

pensamentos negativos, são infelizes, se 

sentem inferiores e recebem pouco 

reconhecimento por parte dos outros. Por 

outro lado, quando a autoestima é boa, a 

criança é motivada a realizar as tarefas 

propostas e se envolve com as atividades. 

Para Teixeira e colaboradoras (2013, p. 31): 

 

A criança não se relaciona bem com a 

escola e a baixa autoestima desses sujeitos 

tem sido um fator preponderante para a 

desmotivação, tanto de alunos, como de 

professores, que também se encontram 

frustrados com os resultados obtidos. 

 

Cabe ressaltar que se o professor 

relaciona a autoestima ao êxito, 

menosprezando as crianças que não 

conseguem realizar algum tipo de atividade, 

 

 [...] as crianças podem considerar um 

fracasso ou uma crítica como denúncia de 

seu valor e podem sentir-se impotentes, 

para fazer melhor (PAPALIA, OLDS e 

FELDMAN, 2006, p. 317).  

 

Consequentemente, destaca-se a 

importância de que a criança perceba que 

ela possui facilidade em realizar certas 

tarefas e que pode possuir dificuldades em 

realizar outras, o que é normal. O 

importante é que o professor valorize a sua 

autoestima, incentivando-a através de 

elogios e da valorização de suas qualidades. 

O erro deve ser enfatizado como algo 

comum ao qual todos estão sujeitos. O 

ensinante deverá, então, mostrar ao 

aprendente que, mesmo em meio às 

dificuldades, nunca se deve desistir.  

 

3. O RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA
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A autora deste trabalho possui 

poucas lembranças da sua vida escolar e, 

infelizmente, aquelas que possui não são 

satisfatórias. A mesma conviveu com a 

baixa autoestima e não se sentia competente 

para realizar as tarefas e as atividades 

propostas pelos professores. Além disso, foi 

uma aluna tímida e interagia pouco com os 

colegas.  

Foi à escola pela primeira vez aos 

sete anos. Naquela idade, imaginava que a 

escola era um lindo lugar, onde faria muitos 

amigos e teria uma professora legal que a 

ensinaria a ler e escrever, pintar, contar 

histórias.  Porém, quando começou a 

frequentar a escola, percebeu que a escola 

não era como imaginava. A sua primeira 

professora nem sempre era legal, muitas 

vezes estava muito nervosa e irritada e 

dificilmente sorria.  

Desde seu primeiro dia de aula, a 

pesquisadora sentiu muito medo, apesar de 

estar acompanhada de sua irmã mais velha 

que segurou em sua mão a poiou. Não 

conseguia identificar a origem do medo e se 

sentia sozinha mesmo em contato com os 

colegas. Embora tenha se acostumado com 

a escola, com o passar do tempo, ficou 

muito quieta na sala de aula e ninguém 

percebia, nem mesmo a professora. Era 

considerada uma ótima aluna, pois não dava 

trabalho algum. Muitas vezes ficava com 

dúvidas e até gostaria de perguntar, mas não 

perguntava, tinha medo de estar errada.  

No momento das atividades, sempre 

pensava que seus colegas faziam melhor. 

Pensava que não sabia desenhar e nem 

contar histórias. Poucas vezes era percebida 

pela professora, foi elogiada poucas vezes, 

e sempre tinha alguém que fazia melhor. 

No ano seguinte, por continuar com 

a mesma professora e os mesmos colegas, já 

se sentia mais segura para ir à escola 

sozinha, mas a insegurança em relação às 

atividades escolares persistiu. Em casa, 

sempre precisava da ajuda dos seus pais 

com as tarefas. Um episódio marcante foi a 

realização de uma das tarefas para casa, em 

que deveria ser escrito um texto. Devido ao 

medo de fazer algo errado, a autora não 

conseguiu escrever seu texto e, na intenção 

de ajudar, seu pai o fez. Ao ler o trabalho da 

pesquisadora, a professora ficou encantada 

e disse na frente de todos os seus colegas 

que a sua redação foi a melhor e que ficou 

em primeiro lugar. Apesar da felicidade, a 

pesquisadora sabia que não tinha sido ela a 

autora do texto.  

Quando ingressou no terceiro ano, 

teve uma nova professora mais rígida e que 

gritava muito na sala. Apesar de ambas 

gostarem uma da outra, o comportamento 

da pesquisadora não mudou e continuou 

com medo e o pensamento de incapacidade. 

Apesar de estudar muito para as avaliações, 
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o nervosismo e a insegurança não a 

deixavam lembrar do que havia estudado. 

Suas notas não eram ruins, o medo de tirar  

um vermelho no boletim fazia com que ela 

se esforçasse. 

Ao ingressar na quinta série a 

situação se intensificou, já que muitas 

mudanças aconteceram. A escola ficava 

longe da sua casa e possuía mais alunos que 

a escola anterior. Quando a aula terminava, 

tinha que esperar o ônibus sozinha para 

voltar para casa. Passou a ter uma 

professora para cada matéria. O volume de 

atividades aumentou. Devido ao problema 

de visão e que a impede de enxergar de 

longe, a autora ocupava a primeira mesa na 

sala de aula. Por isso, sentia um frio na 

barriga todas as vezes que trocava de 

professor; alguns eram calmos e alegres 

contribuindo para que se sentisse 

confortável, porém, a postura de outros 

fazia com que sentisse muito medo até o 

ponto de não conseguir aprender nada. Foi 

um dos piores anos de sua vida na escola.  

Aquela aula de Português jamais 

será esquecida. A professora era muito 

autoritária, falava sem pensar nas 

consequências e muitas vezes usava 

palavras inadequadas. Ao entrar na sala, 

sentava em sua mesa e pedia para a classe 

abrir o livro didático e fazer os exercícios. 

                                                 
5   Bourdieu (2003, p. 7-8), apresenta que a violência simbólica é 

uma “[...] violência suave, insensível, invisível a suas 

próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias 

A autora nunca conseguia fazer nenhum, 

sentia dor de barriga, dor de cabeça, vontade 

ir ao banheiro. Para que a professora não 

percebesse, se debruçava sobre o caderno.  

Certo dia, ela percebeu que o 

exercício não havia sido feito e foi então 

que a fez passar por uma grande 

humilhação. Falou para toda a classe que a 

autora não sabia fazer nada, que não sabia 

como ela tinha chegado naquele ano, já que 

não conseguia aprender nada. A autora 

continuou sentada em sua cadeira em 

silêncio, e guardou essas declarações para si 

mesma. Foi então que concluiu que 

realmente não aprendia nada e não sabia de 

nada.  

Esse foi um episódio de violência 

simbólica5 que contribuiu para a 

determinação da sua baixa autoestima e, 

com isso, não se sentia motivada a aprender, 

já que a própria professora disse que era 

incapaz. Hoje a pesquisadora avalia o mal 

daquela atitude para a sua vida, já que nos 

próximos anos continuou, na , ainda mais 

retida e com o pensamento de incapacidade.  

Ao concluir o ensino médio, a autora 

decidiu cursar Pedagogia. Foi muito difícil, 

pois não havia superado seus traumas, 

pensou várias vezes em desistir, mas sua 

família nunca permitiu, contribuindo para 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, 
ou, mais precisamente, do desconhecimento, do 

reconhecimento ou, em última instância, do sentimento”. 
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que enfrentasse todos os obstáculos que 

surgiram.  

No decorrer do curso de 

Psicopedagogia, após avaliar o que foi 

enfrentado quando criança na escola, a 

pesquisadora foi motivada a construir este 

trabalho. E com esse relato, é avaliada e 

confirmada a importância da autoestima 

para a aprendizagem da criança e como o 

professor pode ser responsável pelo seu 

desenvolvimento, o que provoca o prazer 

em aprender. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aprendizagem está relacionada a  

diversos fatores, como o cognitivo, os   

neurológicos e os psicológicos. Além disso, 

vale ressaltar que o local onde a criança está 

inserida também é um aspecto determinante 

para esse processo, já que determinadas 

condições podem influenciar construção do 

aprender de maneira positiva ou negativa. 

Sendo assim, quando qualquer um desses 

aspectos se encontrar abalado, certamente a 

aprendizagem será afetada. 

Neste trabalho, partiu-se de uma 

vivência particular para discutir a influência 

dos fatores psicológicos no processo de 

aprendizagem. Ou seja, a partir de um relato 

de experiência que apresenta as influências 

negativas da baixa autoestima sobre a 

aprendizagem e com o auxílio das obras 

lidas, apresentou-se alguns argumentos que 

revelam a importância da autoestima e do 

afeto entre professor e aluno para o 

despertar do prazer em aprender em uma 

criança que se encontra em sua fase escolar. 

Com isso, destaca-se que, ao ter seu 

valor reconhecido e ser estimulada e 

valorizada, a criança se sentirá bem consigo 

mesma e terá mais facilidade em aprender, 

já que se vê como uma pessoa capaz. 

Quando o contrário ocorre, acarretará no 

desenvolvimento da baixa autoestima, e 

consequentemente, a mesma irá duvidar de 

sua capacidade, o que poderá prejudicar a 

sua aprendizagem. 

Além disso, é necessário que o 

professor desenvolva um vínculo afetivo 

com seu aluno, pois assim terá condições de 

valorizar a autoestima da criança, 

reforçando a sua capacidade em aprender. 

Considerando-se capaz, esse aprendente 

terá prazer em aprender coisas novas, já 

que, apesar de desafiado com uma tarefa 

diferente, saberá da sua capacidade. Nesse 

contexto, destaca-se o quanto a autoestima 

é importante no processo de ensino-

aprendizagem, pois ao construir e elevar sua 

autoestima, a criança terá mais terá sucesso 

em sua vida escolar e pessoal. 

Para finalizar, destaca-se o quanto o 

curso de Psicopedagogia contribuiu para 

que a autora deste trabalho construísse uma 

análise da sua própria vida escolar e 

identificasse o motivo pelo qual enfrentou 
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algumas dificuldades de aprendizagem. 

Com isso, evidencia-se a influência 

negativa que a baixa autoestima exerce no 

desempenho do aluno e que pode ter  

reflexos ao longo de toda a sua vida. 
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RESUMO 

 

O trabalho de pesquisa é um estudo de caso que está inserido no contexto de melhoria de processos e apresenta a 

análise dos problemas causados pela falta de otimização do processo de abertura e fechamento de caixas da 

empresa Supermercado Nova Borda situado na cidade de Borda da Mata - MG. O principal objetivo do trabalho 

de pesquisa foi minimizar as diferenças financeiras da atividade de atendimento ao cliente. A principal 

ferramenta utilizada foi o DMAIC, voltada para a otimização de processos. O projeto fez sugestões de melhorias 

que foram implantadas e apresentou resultados que ajudaram na padronização dos processos, na criação de 

indicadores, na motivação dos colaboradores envolvidos e na regularização de pagamentos.  

 

Palavras-chave: Gestão de Processos. Otimização. Padronização. Quebra de Caixa. DMAIC. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper is inserted in the context of process improvement and presents the analysis of problems caused by the 

lack of optimization process of opening and closing boxes in the Nova Borda Supermarket – Borda da Mata - 

MG.  The main objective of the research was to minimize the financial differences of the cash activity in 

customer service. The main tool used was DMAIC, focused on process optimization. The project made 

suggestions for improvements that were implemented and presented in the results achieved. The work reached its 

main objective and helped in the standardization of process creating indicators and motivating employees 

involved and in the regularization of the payment of the Cash Gap.  

 

Keywords: Processes Management. Optimization. Standardization. Cash Gap. DMAIC. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com PAIM et al. (2009), 

melhorar processos é uma ação básica para 

as organizações responderem às mudanças 

que ocorrem constantemente em seu 

ambiente de atuação e para manter o sistema 

produtivo competitivo. Com o elevado 

número de concorrentes, as empresas se 

encontram em uma incansável busca por 

produtividade, sem deixar de lado a 

qualidade dos serviços e a satisfação dos 

clientes. Uma das principais ferramentas 

para alcançar a produtividade desejada é a 

melhoria de processos, onde as empresas, 

muitas vezes, com pequenos reajustes, 

conseguem atingir resultados que superam 

as suas expectativas. 

GIMENES (2012) diz que a gestão 

de processos de negócio aparece como pedra 

fundamental para que as exigências dos 

clientes sejam cumpridas com sucesso, 

contribuindo para o alcance de sua 

satisfação. Para que isso seja possível, é 

preciso que todos os processos sejam 

aperfeiçoados continuamente, garantindo o 

seu funcionamento de maneira harmoniosa 

dentro da organização. Nesse contexto de 

melhoramento de processos, foi realizado o 

projeto para otimizar o processo de abertura 

e fechamento de caixas do Supermercado 

Nova Borda, uma empresa do setor de varejo 

do sul de Minas Gerais. O processo falho e 

não padronizado gerava uma série de 

problemas para a empresa, sendo o principal 

deles as altas diferenças financeiras 

encontradas na atividade de caixa no 

atendimento ao cliente. 

O objetivo principal do trabalho foi 

minimizar tais diferenças financeiras. Com a 

resolução do problema principal, foi 

possível padronizar os processos, criar 

indicadores confiáveis, motivar os 

funcionários do setor de caixas e regularizar 

o pagamento das diferenças chamadas de 

“quebra de caixa”. Para o desenvolvimento 

do projeto foram utilizados alguns métodos 

e ferramentas, como o melhoramento e 

padronização de processos e a utilização de 

fluxogramas, ferramentas estas contidas no 

ciclo de gestão DMAIC. 

2. EMPRESA 

A empresa estudada é o 

Supermercado Nova Borda, localizada em 

Borda da Mata, sul de Minas Gerais. Atua a 

23 anos no setor de comércio e varejo de 

produtos alimentícios e outros. A empresa 

possui dois casais de sócios administrativos 

e dois desses sócios são irmãos. A sociedade 

começou com um pequeno açougue, de 

cerca de 15 m², onde hoje é uma bicicletaria. 

O ponto era bastante estratégico, 

pois do seu lado direito havia uma mercearia 

e do seu lado esquerdo, um comércio de 

frutas e verduras, então, os clientes vinham 

praticamente no mesmo endereço e 

conseguiam fazer todas as suas compras. 
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Nesse estabelecimento eles trabalharam por 

8 anos até que surgiu uma oportunidade de 

ampliar o negócio. Próximo ao açougue 

havia um mercado com cerca de 136 m².  

Esse mercado foi colocado à venda 

e os sócios decidiram comprá-lo. Com a 

compra, eles levaram o açougue e 

implantaram também um setor de frutas e 

verduras (hortifrúti). Trabalharam por mais 

5 anos, até que o espaço começou a ficar 

pequeno e o aluguel começou a pesar nas 

finanças. Próximo do mercado, havia um 

lote de cerca de 250 m². Vendo a 

possibilidade de sair do aluguel e aumentar 

as vendas, os sócios decidiram comprar esse 

lote e construir um supermercado, com 250 

m² de área de venda e 250 m² de depósito, 

totalizando 500 m² de construção. 

Além do açougue e do hortifrúti, 

foi implantado também uma padaria. Mais 

uma vez, trabalharam muito durante 5 anos, 

até que as vendas começaram a aumentar, 

necessitando de um maior espaço para 

atender os clientes. Nos fundos do 

supermercado havia um terreno de 356 m².  

Os sócios compraram esse terreno 

e começaram a ampliação em 2013, 

aumentando mais 356 m² de área de venda e 

mais 356 m² de depósito. Hoje a empresa 

tem uma loja de 606 m² e mais um depósito 

de 606 m², com açougue, peixaria, padaria, 

hortifrúti, utensílios, presentes, adega e 

outros. Este ano a empresa comprou mais 

um terreno vizinho para ampliar ainda mais 

sua loja. A previsão de inauguração está para 

o começo de 2019, com uma construção de 

quase 2000 m². 

O Supermercado Nova Borda tem 

como missão garantir os melhores serviços, 

produtos de qualidade, variedade e preços 

competitivos, com total excelência em 

higiene e atendimento aos clientes. Sua 

visão é ser o melhor supermercado da 

região, buscando inovação e crescimento 

com total respeito à comunidade. Além 

disso, tem como valores: respeito, ética, 

honestidade e responsabilidade social e 

ambiental. A empresa é organizada de 

acordo com a função de cada colaborador, 

tendo seu organograma caracterizado como 

funcional, evidenciado na figura 1. 

 

Figura 1: Organograma funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme destacado na figura 1, o 

problema estudado se encontra no setor de 

caixas da empresa, onde trabalham os 

operadores de caixas e os balconistas de 
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crediário. 

 

3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

Melhorar processos é uma ação 

básica para as organizações responderem as 

mudanças que ocorrem constantemente em 

seu ambiente de atuação (PAIM et al., 2009, 

p.25).  Com a crescente competitividade nos 

dias de hoje, as empresas se veem na 

condição de ter que otimizar seus serviços 

para poder atender cada vez mais as 

exigências de seus clientes. O 

melhoramento de processos é uma das 

principais ferramentas para o 

aperfeiçoamento dos serviços prestados (E 

SILVA, 2009). 

Segundo BALDAM; VALLE E 

ROZENFELD (2014) a evolução do 

mercado traz cada vez mais desafios para as 

empresas. No caso de organizações voltadas 

para o setor de prestação de serviços, o 

maior desafio é atender as exigências dos 

clientes. Com a ajuda de algumas 

ferramentas, torna-se mais fácil desenhar o 

processo estudado e assim ter uma melhor 

visualização dele como um todo. Uma 

dessas ferramentas é conhecida como 

fluxograma. De acordo com JÚNIOR E 

SCUCUGLIA (2011), fluxograma trata-se 

de um conjunto simples de simbologia para 

elementos primários do processo. 

Geralmente, possui uma notação mais 

facilmente interpretada e compreendida 

pelos colaboradores da organização, em 

todos os níveis. 

Em otimização de processos deve-

se incorporar um método muito importante, 

conhecido com padronização (DANNO, 

2014). De acordo com WERKEMA (2011), 

a padronização faz com que uma boa parte 

da variabilidade dos processos sejam 

evitadas, sendo um método usado para 

indicar os procedimentos para execução das 

tarefas de um processo, de modo que os 

resultados desejados possam ser alcançados 

e mantidos. No projeto de melhoria 

realizado neste trabalho foi utilizado a 

metodologia Seis Sigma, mais 

especificamente a ferramenta DMAIC. 

RODRIGUES (2016) afirma que o DMAIC 

é o norteador para a eficácia das fases de um 

Projeto Seis Sigma. 

 

A melhoria com base na Metodologia Seis 

Sigma tem como objetivo agregar valores ao 

processo ou produto para o atendimento, 

satisfação do cliente e a redução dos custos do 

processo. O rigor e a disciplina da 

metodologia são concretizados por meio de 

Projetos Seis Sigma que utilizam ferramentas, 

técnicas e análise estatística para medir e 

melhorar o desempenho organizacional 

(RODRIGUES, 2016, p. 19). 

 

A metodologia DMAIC é dividida 

em cinco etapas: Define, Measure, Analyze, 

Improve e Control, em português: Definir, 

Medir, Analisar, Melhorar e Controlar.  

WERKEMA (2011) define as 

atividades de cada uma das cinco etapas. Em 

Definir, deve-se descrever o problema do 
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projeto, definir a meta, avaliar seu histórico, 

retorno econômico, impacto sobre o cliente, 

consumidores e estratégia da empresa, além 

de identificar o principal processo envolvido 

no projeto. Na segunda etapa deve-se decidir 

entre as alternativas de coletar novos dados 

ou usar dados já existentes na empresa. Caso 

seja necessário a coleta de dados, deve-se 

planejá-la. Na etapa seguinte, deve-se 

analisar o processo gerador do problema 

prioritário, analisar os dados do problema 

prioritário e de seu gerador, identificar e 

organizar as causas potenciais do problema 

prioritário e quantificar a importância das 

causas potenciais prioritários. Em Melhorar 

deve-se propor, avaliar e implementar 

soluções para o problema prioritário. Por 

fim, na etapa “Controlar”, deve-se avaliar o 

alcance da meta e definir e implementar um 

plano para o monitoramento da performance 

do processo. 

De acordo com RODRIGUES 

(2016), a fase de iniciação é representada 

pelo Definir, ode deve-se definir os 

processos críticos e os objetivos diante do 

negócio e das expectativas e necessidades 

dos clientes. A segunda fase é de 

planejamento, representada pelo Medir, 

onde deve-se medir o desempenho do 

processo e identificar os problemas e as 

intensidades destes. A próxima etapa é de 

execução, representada pelo Analisar, onde 

deve-se analisar o desempenho e as causas 

dos problemas. A etapa seguinte é de 

finalização, representada pelo Melhorar, 

onde melhora-se o processo, eliminando os 

problemas, reduzindo os custos e agregando 

valores para o cliente. Por último vem o 

Controlar, que é a etapa de controle, onde 

deve-se controlar o desempenho do 

processo.  

BALDAM, VALLE E 

ROZENFELD (2014) descrevem as cinco 

etapas do ciclo DMAIC de uma forma mais 

sucinta. De acordo com eles, a primeira 

etapa resume-se em definir os problemas e 

situações a serem melhorados. Na etapa 

seguinte deve-se mensurar para obter as 

informações e dados e construir um 

mapeamento segundo JÚNIOR E 

SCUCUGLIA (2011). Na terceira etapa, 

deve-se analisar as informações captadas e 

na quarta, deve-se incrementar processos. 

Por fim, na etapa “Controlar”, deve-se 

controlar os processos aperfeiçoados, a fim 

de gerar um ciclo de melhoria contínua. 

 

4. O PROBLEMA ESTUDADO 

O problema estudado se encontrava 

no setor de caixas da empresa, mais 

especificamente no processo de abertura e 

fechamento de caixas, onde envolve muita 

atenção e cuidado na conferência de valores 

e na checagem das operações realizadas.  

O método de fechamento de caixas 

era confuso e baseado em relatórios não 

específicos. O setor de caixas da empresa 
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trabalha em dois turnos, A e B. O 

fechamento era feito por caixa e não por 

operador, entretanto, em situações normais, 

sabia-se qual operador era responsável por 

cada caixa, já que havia uma separação 

específica. O colaborador do turno A 

terminava seu expediente e emitia um 

relatório chamado “Leitura X”, onde 

apresentava todas as vendas realizadas até o 

momento. Depois ele tirava todo o dinheiro 

do caixa, deixando apenas um valor fixo de 

R$ 300,00 composto por moedas e notas de 

valores menores, que era o dinheiro 

reservado para troco. O restante do dinheiro 

ele colocava em um malote e entregava para 

um responsável. O colaborador do turno B 

fazia o mesmo procedimento e emitia um 

relatório chamado “Redução Z”, que 

também apresentava todas as vendas 

realizadas até aquele momento, incluindo as 

vendas do turno A. Sendo assim, o setor 

financeiro tinha que fechar o caixa do turno 

A e depois somar com o caixa do turno B, 

para chegar no valor apresentado na 

Redução Z.  Esse processo do setor 

financeiro era bastante trabalhoso e gerava 

possibilidades de erros e falta de 

credibilidade.  

A ineficiência do processo de 

abertura e fechamento de caixas gerava uma 

série de consequências para a empresa. 

Além de gerar valores de diferenças 

monetárias fora do limite aceitável, era 

difícil relacionar tais diferenças com o 

operador responsável, devido a algumas 

falhas que haviam no processo, por 

exemplo, em horários de picos e 

movimentos, ocorriam situações em que um 

operador trabalhava no caixa do outro.   

Além disso, os operadores não 

conferiam o troco que estava na gaveta antes 

de iniciar sua jornada de trabalho e não 

contavam o dinheiro que colocavam no 

malote, o que os impossibilitavam de 

confrontarem o fechamento do financeiro. 

Havia ainda situações em que o operador do 

turno A fazia o fechamento do seu caixa e 

continuava trabalhando nele, dessa forma, 

quando o operador do turno B chegava ele 

estava livre para ir embora, no entanto, se 

nesse intervalo de tempo entre o fechamento 

do caixa e a troca de turno houvesse algum 

erro, quem seria responsável era o operador 

do turno B e não o do turno A. Esses casos 

faziam com que não fosse possível descobrir 

o verdadeiro operador que falhou em 

alguma parte do processo. 

Além das diferenças financeiras e a 

impossibilidade de relacioná-las com os 

operadores responsáveis, haviam outros 

problemas como colaboradores 

desmotivados, já que trabalhavam em um 

processo falho e muitas vezes assumiam 

erros sem ter certeza de tê-los cometidos. 

Isso interferia na qualidade do serviço e, 

principalmente, no atendimento ao cliente.  
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Havia também o caso da “quebra de 

caixa”, que é um valor pago ao colaborador 

que exerce a função de caixa para 

compensar possíveis descontos. A empresa 

não estava pagando esse valor aos seus 

operadores de caixa, já que não conseguia 

descontar os valores das diferenças, por 

causa da inconsistência de seu processo. 

Essa obrigatoriedade é estabelecida na 

Convenção Coletiva de Trabalho dos 

Empregados no Comércio de Pouso Alegre 

e Região pelo SINECOM e pelo 

SINDVALE. 

CLÁUSULA 8ª - QUEBRA-DE-CAIXA - 

Todo empregado que em sua jornada de 

trabalho exerça a função exclusiva de 

CAIXA, terá direito de receber o valor 

correspondente a R$ 51,00 (cinquenta e um 

reais) mensais para cobrir eventuais 

diferenças de caixa. 

Parágrafo Único - Às empresas que 

descontam as diferenças de caixa, 

comunicarão por escrito aos empregados 

exercentes de tais funções, por ocasião da 

contratação, os quais tomarão ciência das 

responsabilidades, e que assumem a 

responsabilidade por tais diferenças, por 

venturas observadas, e perceberão a verba 

referida no caput desta cláusula, enquanto 

estiverem no exercício dessa função 

(SINECOM e SINDVALE, 2018, p. 5-6). 

Por fim, a empresa não conseguia 

gerar indicadores confiáveis, sendo assim, 

ao final do mês não se sabia qual tinha sido 

o valor final de divergências, qual era o 

melhor operador e quais eram aqueles que 

estavam precisando de aperfeiçoamento. 

 

5. OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é sugerir 

melhorias para diminuir as diferenças 

financeiras encontradas no fechamento dos 

caixas da empresa. Os objetivos específicos 

são: padronizar o processo de abertura e 

fechamento dos caixas, criar indicadores de 

controle, manter a motivação dos 

colaboradores envolvidos no projeto e 

regularizar o pagamento da quebra de caixa.  

 

6. JUSTIFICATIVA 

A empresa Supermercado Nova 

Borda estava passando por uma série de 

problemas no setor de caixas, sendo o 

principal deles as diferenças financeiras 

encontradas no fechamento de caixas. Além 

disso, não era possível relacionar essas 

diferenças com o operador responsável.  

As falhas de processo geravam 

outros agravantes, como o fato da empresa 

não conseguir regularizar o pagamento da 

“quebra de caixa”. Além disso, essa 

inconsistência de informações não permitia 

que a empresa tivesse indicadores 

confiáveis. Por fim, a empresa estava com 

uma equipe desmotivada, já que trabalhava 

com um processo falho e com muitas 

chances de erros, sem contar que, muitas 

vezes, alguns operadores eram penalizados 
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por erros de outros. Isso não influenciava 

apenas nos resultados dos caixas, mas 

também no atendimento ao cliente, um dos 

principais focos da empresa.  

Dessa forma, esse trabalho se 

justifica pela importância de mapear o 

processo e atingir as melhorias necessárias 

para a organização. Houve então uma 

atenção especial dos gestores que optaram 

por resolver esse problema o mais rápido 

possível para que, devido a empresa estar 

passando por uma ampliação, quando 

inaugurassem a nova loja, o processo dos 

caixas já estivesse sido otimizado. 

 

7. COLETA DE DADOS 

7.1 Metodologia 

Segundo SEVERINO (2000) 

entende-se por metodologia como sendo o 

caminho ou a via para a realização de algo. 

É o campo onde se estuda os melhores 

métodos praticados para a produção do 

conhecimento. 

 

Partindo da concepção de que método é um 

procedimento ou caminho para alcançar 

determinado fim e que a finalidade da 

ciência é a busca do conhecimento, podemos 

dizer que o método científico é um conjunto 

de procedimentos adotados com o propósito 

de atingir o conhecimento (PRODANOV e 

FREITAS, 2013, p. 24). 

 

Um dos tipos de pesquisa utilizado 

no trabalho foi a pesquisa-ação, por ser 

concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo. Nesse tipo de pesquisa, 

os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. Ela acontece quando há 

interesse coletivo na resolução de um 

problema, ou seja, os pesquisadores 

pretendem desempenhar um papel ativo na 

própria realidade dos fatos observados. 

Também foi utilizado as técnicas de 

estudo de caso, na categoria quantitativa. O 

estudo de caso possui uma metodologia de 

pesquisa classificada como aplicada, na qual 

se busca a aplicação prática de 

conhecimentos para a solução de problema.  

De acordo com PRODANOV E 

FREITAS (2013), o estudo de caso, como 

estratégia de pesquisa, compreende um 

método que abrange tudo, com a lógica de 

planejamento incorporando abordagens 

específicas à coleta de dados à análise dos 

dados. 

 

7.2 Dados 

A empresa não possui registros dos 

fechamentos de caixas antes das 

implementações das melhorias, por isso o 

trabalho foi baseado em conhecimento 

histórico intelectual dos colaboradores 

envolvidos, o qual deixou claro que as 

diferenças monetárias estavam 

ultrapassando os limites aceitáveis pela 

empresa. Após a implementação das 
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melhorias a empresa começou a medir 

alguns dados do processo, como o valor das 

diferenças monetárias encontradas nos 

fechamentos, os erros ocorridos e os 

descontos dos salários dos funcionários por 

falhas nos caixas. Esses dados são medidos 

diariamente e separados por operador.  

Ao final do mês, faz-se uma 

apuração do resultado total. Os valores totais 

medidos de maio de 2018 a setembro de 

2018 são mostrados nas tabelas 1, 2 e 3 a 

seguir. 

 

Tabela 1: Dados das diferenças monetárias 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 2: Dados dos tipos de erro 

     

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Dados dos descontos feitos dos salários dos 

operadores 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaboração própria 

8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

OBTIDOS 

Para a resolução do problema 

analisado foi utilizado o DMAIC. Na 

primeira etapa do DMAIC foi necessário 

descrever o problema e definir a meta, além 

de identificar o principal processo 

envolvido. A segunda etapa foi feita a 

medição, onde foram coletados os dados e 

informações para analisar e avaliar o cenário 

antes da implantação das melhorias.  

Como não haviam dados históricos, 

os dados eram apenas a informação de que 

não era pago o valor de “quebra de caixa” 

aos colaboradores, sendo esta a única base 

possível de comparação. 

No terceiro momento do ciclo, foi 

realizada a análise do processo gerador do 

problema com o objetivo de identificar, 

organizar e priorizar as causas. A causa raiz 

de todos os problemas observados foi a falta 

de um processo padrão e eficiente, o qual 

acarretava uma série de dificuldades e 

problemas secundários para a empresa. A 
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etapa “Melhorar” consistiu em propor, 

avaliar e implementar melhorias para o 

problema. Como ponto de partida, a 

empresa decidiu buscar um suporte em seu 

ERP, onde foi proposto três possíveis tipos 

de fechamentos de caixa, os quais seriam a 

base para o início do melhoramento do 

processo como um todo. Os três tipos de 

fechamentos propostos foram: o fechamento 

aberto, o fechamento semicego e o 

fechamento cego.  

No fechamento aberto o operador 

tem os dados de todos os tipos de venda que 

foram realizadas em seu caixa e o valor 

monetário em que ele precisa apresentar ao 

financeiro. Nesse caso ele confere se o valor 

que está em sua gaveta corresponde ao valor 

que o relatório apresentou, sem dar nenhuma 

entrada no sistema. Este tipo de fechamento, 

além de fornecer mais informações que o 

necessário, pode gerar problemas como 

fraudes, pois, caso o operador feche seu 

caixa e perceba que está sobrando dinheiro, 

ele pode pegar esse dinheiro e fazer com que 

o seu caixa fique correto, ou então, caso seu 

caixa esteja faltando, ele pode injetar 

dinheiro próprio para que não seja punido 

pelo seu erro.  

O modelo do relatório do 

fechamento aberto está representado na 

figura 2. 

 

 

  
Figura 2: Tela e relatório do fechamento aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Avance Sistemas, 2018 

 

No fechamento cego o operador 

informa ao sistema o valor monetário que 

apurou no seu caixa, no entanto, o sistema 

não lhe fornece nenhum tipo de informação, 

sendo assim, o operador não sabe se seu 

caixa está correto ou não. O operador só vai 

descobrir o resultado do seu caixa no outro 

dia, quando o financeiro finalizar o 

fechamento. Isso é inviável, pois, em caso de 

divergências, se o operador já souber o valor 

da diferença assim que fechar o caixa, fica 

mais fácil ele achar o erro, pois suas tarefas 

estão mais recentes. O relatório do 

fechamento cego está representado na figura 

3. 
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 Figura 3: Relatório do fechamento cego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Avance Sistemas, 2018 

 

O fechamento que apresentou a 

melhor solução para o problema da empresa 

foi o fechamento semicego. Nesse 

fechamento o operador informava o valor 

apurado e o sistema também informava em 

seu relatório o valor que deveria ter no caixa, 

além disso, ele apontava a diferença, caso 

houvesse. Sendo assim, o operador, ao 

fechar o caixa, conseguia visualizar se 

estava correto ou não e, caso não estivesse, 

já ficava sabendo de imediato qual a 

diferença, para que a partir desse momento, 

já fosse buscar pelo tipo de erro que causou 

a diferença. Esse tipo de fechamento é o que 

resolveu o problema da maneira mais 

simples e por isso foi o escolhido para ser 

implantado. O modelo do relatório do 

fechamento semicego está representado na 

figura 4.  

 

 

 

 

 

Figura 4: Relatório do fechamento semicego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avance sistemas, 2018 

 

Após o desenvolvimento do 

fluxograma, foi necessário passar por 

algumas adaptações para que a solução não 

tivesse erros. A primeira adaptação foi 

ajustar a escala de trabalho para que os 

operadores tivessem tempo de conferir a 

gaveta antes de abrir o caixa e contar todo o 

dinheiro depois de fechar o caixa, processos 

esses que antes não eram feitos. Para ajustar 

o tempo de trabalho, diminuiu-se o valor que 

os operadores deixavam na gaveta, passando 

de R$ 300,00 para R$ 200,00. Foi necessário 

também comprar mais gavetas para que 

pudessem fazer as trocas de turnos.  

Nesse caso, o número de gavetas 

deveria ser, no mínimo, igual ao número de 

operadores. Ao final, foi estipulado uma 

margem de erro que seria permitida, ou seja, 

um determinado valor de diferenças 

financeiras permitidas pela empresa. Nos 

três primeiros meses após a implantação das 
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melhorias, esse valor foi de R$ 10,00 por 

dia/ por operador e após esse período de 

adaptação passou a ser de R$ 5,00. Enquanto 

as adaptações eram concluídas, os 

operadores passaram por um treinamento 

onde, primeiramente, foram apresentados os 

motivos pelos quais as mudanças se faziam 

necessárias e, após uma total aceitação, 

iniciou-se o treinamento sobre o novo 

processo. 

A última, mas não menos 

importante, etapa do ciclo foi a fase do 

controle, ou seja, a definição dos critérios de 

controle para o monitoramento da 

implementação das ações. O primeiro 

controle foi feito diariamente pelo setor 

financeiro, onde conferia-se todo o dinheiro 

que foi enviado no malote e apurava-se as 

diferenças, caso houvesse erro, o 

colaborador do setor financeiro investigava 

a possível causa junto ao operador.  

Com o controle diário do 

financeiro, o departamento pessoal fez 

alguns controles mensais onde apurava o 

total das diferenças, o total dos valores que 

seriam descontados dos operadores e os 

tipos de erros ocorridos. 

Após essa apuração de dados, foi 

realizado uma análise por meio de gráficos 

de linhas para melhor visualização da 

situação real em que se encontrava o 

processo, conforme ilustrado na figura 5. 

 

Figura 5: Valores das diferenças dos caixas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Como pode-se observar na figura 5, 

as diferenças monetárias encontradas nos 

fechamentos estão sob controle, já que não 

ultrapassam os limites de controle, tanto o de 

diferenças positivas quanto o de diferenças 

negativas. Esses limites são calculados de 

acordo com a quantidade de fechamento de 

cada mês, ou seja, faz-se uma contagem e 

separação dos dias úteis (de segunda à 

sábado) e dias não úteis (domingos e 

feriados) de cada mês, já que nos dias úteis 

trabalha-se em dois turnos e em dias não 

úteis trabalha-se em apenas um turno. 

Sabendo-se que em cada turno trabalha 

quatro operadores, faz-se a multiplicação da 

quantidade de dias, da quantidade de turnos 

e da quantidade de operadores separando em 

dias úteis e não úteis, chegando assim ao 

número de fechamentos do mês. Depois, 

multiplica-se o número de fechamentos pelo 

valor de diferença permitida, que é de R$ 

5,00 positivo e negativo, tendo então os 

valores de divergências positivas e negativas 
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permitidas. Também foi elaborado um 

gráfico de acompanhamento dos erros de 

caixa conforme figura 6. 

 

Figura 6: Erros dos caixas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando o gráfico de quantidade 

de erros da figura 6, pode-se observar uma 

oportunidade de melhoria, já que há uma 

grande concentração dos erros dos tipos 

“Informou valor errado no fechamento de 

caixa” e “Errou ao fechar a gaveta”.   

A quantidade de erros também é 

monitorada por um indicador, onde divide-

se o número de fechamentos com erros pelo 

número total de fechamentos. Esse 

indicador, assim como o gráfico da figura 6 

evidenciam uma situação que necessita 

ainda mais de melhoria. Os resultados desse 

indicador do período de maio de 2018 a 

setembro de 2018 podem ser acompanhados 

na tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 4: Cálculo do indicador de erros 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Foi também elaborado um gráfico 

para acompanhamento dos descontos 

efetuados nos salários dos operadores de 

caixa conforme ilustrado na figura 7, a 

seguir. 

 

Figura 7: Descontos salários dos operadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

No gráfico da figura 7, pode 

observar uma situação controlada, com 

valores consideravelmente pequenos de 

acordo com as expectativas da empresa.  

Depois de finalizados os controles 

mensais, foram feitas duas classificações de 

operados, uma de acordo com o total de 

diferenças e outra de acordo com o total de 

erros, como são mostradas na figura 8 a 



Melhorias de processos em caixas de supermercados 

____________________________________________________________________________________________________ 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.19, n.1, p.120-134, 2019                                           133 

seguir. 

 

Figura 8: Classificação mensal dos operadores 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com todos os dados em mãos, no 

início do mês foi realizada uma reunião com 

todos os operadores, onde foram 

apresentados os resultados dos meses 

anteriores e discutidas as possíveis 

melhorias para diminuição contínua da 

quantidade de erros.  

Ao final do mês, a empresa 

concedeu uma gratificação de um dia de 

folga para o operador que ficou em primeiro 

lugar na classificação do total de diferenças 

e entregou a ele uma carta de 

reconhecimento pelo bom trabalho 

desenvolvido. 

 

9. CONCLUSÃO 

O projeto atendeu os objetivos 

propostos. Hoje, tem-se as diferenças 

financeiras controladas e todas as diferenças 

são relacionadas com algum responsável, o 

que permitiu que a empresa regularizasse o 

pagamento da “Quebra de Caixa”.  O 

processo bem definido e padronizado trouxe 

motivação e evolução para a equipe 

envolvida. Os colaboradores estão 

motivados e depositaram muita confiança no 

novo processo, o que trouxe feedbacks 

positivos para os gestores.  

O trabalho agregou conhecimento e 

destacou a importância da padronização e do 

mapeamento do processo para a 

identificação do problema, o que evidencia 

a eficiência da aplicação da ferramenta seis 

sigma DMAIC e abre caminho para novos 

desafios. 
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