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Este trabalho teve como objetivo estudar a criação de valor nas empresas do setor de 

máquinas e implementos agrícolas no Brasil, que optaram estrategicamente pela 

implementação do programa /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ�� O /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ foi relacionado 

com a visão baseada nos recursos da firma (5HVRXUFH�%DVHG�9LHZ - RBV), pois a produção 

enxuta pode ser entendida como um recurso interno não imitável e de acordo com esta visão, 

é tão importante quanto os fatores externos de mercado para se obter uma vantagem 

competitiva sustentável, na medida em que cria uma barreira à imitação pelos concorrentes 

(LEWIS, 2000). As variáveis definidas e estudadas neste trabalho foram baseadas na pesquisa 

de Soriano-Meier e Forrester (2002), onde foram definidas nove variáveis independentes para 

se medir o grau de adoção do programa, que foi sintetizada em uma variável dependente 

denominada grau de “/HDQHVV”. Foi também desenvolvida outra métrica para se identificar o 

grau de comprometimento com o programa. Obtidas estas duas variáveis, foi verificado o 

relacionamento destas com a performance, que foi medida através dos índices de faturamento 

por funcionário e giro do ativo, calculadas a partir de dados secundários. 32 firmas do setor de 

máquinas e implementos agrícolas participaram da pesquisa. Dois questionários por firma 

foram aplicados, o primeiro para o diretor-presidente e o segundo para o diretor de operações. 

O estudo propôs três hipóteses: H1: firmas com alto grau de compromisso gerencial ao 

programa (mensurado por Com-to-JIT e Com-to-TQM) simultaneamente suportam este 

comprometimento com investimentos em suporte à infra-estrutura de fábrica, medido por 

liderança de qualidade (QLEAD), grupos de solução de problemas (GROUP), treinamento 

(TRAIN) e HPSRZHUPHQW (WEMP). H2: firmas que adotaram os princípios do OHDQ (medido 

por grau de adoção DOA) têm feito mudanças na direção destes princípios (medidos por 

eliminação de desperdício ‘EW’, melhoria contínua ‘CI’, defeito zero ’ZD’, entregas JIT 



 

‘JIT’, puxada de materiais ‘PULL’, times multifuncionais ‘MFT’, descentralização ‘DEC’, 

integração de funções ‘IF’ e sistema vertical de informações ‘VIS’). H3: firmas que fizeram 

investimentos contínuos em infra-estrutura de fábrica (SMI) na direção dos princípios do OHDQ 

(medidos por grau de “/HDQHVV” ‘DOL’ e grau de adoção ‘DOC’) têm melhores performances 

(medido por PERF). Foi aplicado análise de correlação e regressão múltipla a fim de testar 

H1. Com base nas análises estatísticas realizadas, foi verificado que há suporte para aceitar 

H1. Para H2, foi verificado que o relacionamento de grau de adoção do modelo (medido por 

DOA) se mostrou significante quando comparado com as variáveis: eliminação de desperdício 

(medido por EW) e melhoria contínua (medido por CI). O relacionamento com as demais 

variáveis, não se mostrou significante estatisticamente, motivo pelo qual não foi possível 

aceitar para o setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil esta hipótese.Análises de: 

correlação, regressão múltipla, &OXVWHU (agrupamento)�e RQH�ZD\ ANOVA seguido de teste de 

7XUNH\ HSD foram aplicados para testar H3. Com base nos dados e as análises propostas, 

verificou-se que os dados corroboram para a validação de H3. 

 

3DODYUDV�FKDYH��Produção enxuta. Criação de valor. Performance. 
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The purpose of this work was to study value creation at companies from the Brazilian sector 

of agricultural machinery and implements, which strategically opted to implement the Lean 

Manufacturing program. Lean Manufacturing was related to the firm’s Resource Based View 

– RBV, as lean production can be understood as a non-imitable internal resource, and in 

accordance with this view, is just as important as external market factors in obtaining a 

sustainable competitive advantage, as it creates a barrier to imitation by competitors (LEWIS, 

2000). The variables defined and studied herein were based on the research of Soriano-Meier 

and Forrester (2002), where nine independent variables were defined to measure the degree of 

adoption of the program, which was summarized in a dependent variable designated degree of 

Leanness. Another benchmark was also developed to identify the degree of commitment to 

the program. After obtaining these two variables, the authors verified their relationship with 

performance, which was measured through the ratios of sales by employee and asset turnover, 

calculated with a basis on secondary data. Thirty-two firms from the aforementioned sector 

took part in the survey. Two questionnaires were applied by firm, the first intended for the 

CEO and the second for the operations manager (COO). The study proposed three theoretical 

situations :H1: firms with a high degree of managerial commitment to the program (measured 

by Com-to-JIT and Com-to-TQM) simultaneously maintain this commitment with 

investments to support the manufacturing infrastructure, measured by quality leadership 

(QLEAD), problem solving groups (GROUP), training (TRAIN) and empowerment 

(WEMP).H2: firms that adopted the lean principles (measured by degree of adoption - DOA) 

have made changes in the direction of these principles (measured by elimination of waste 

‘EW’, continuous improvement ‘CI’, zero defects ’ZD’, JIT deliveries ‘JIT’, pull of materials 

‘PULL’, multifunctional teams ‘MFT’, decentralization ‘DEC’, integration of functions ‘IF’ 



 

and vertical information system ‘VIS’).H3: firms that have made continuous investments in 

manufacturing infrastructure in the direction of lean principles (measured by degree of 

Leanness ‘DOL’ and degree of adoption ‘DOC’) have better performances (measured by 

PERF). A correlation and multiple regression analysis was applied to test H1. Based on the 

statistical analyses performed, it was observed that there is support to accept H1. For H2, it 

was verified that the degree of adoption relationship of the model (measured by DOA) 

appeared significant when compared with the elimination of waste (measured by EW) and 

continuous improvement (measured by CI) variables. The relationship with the other variables 

did not prove statistically significant, for which reason it was not possible to accept this 

hypothesis for the Brazilian sector of agricultural machinery and implements. Correlation and 

multiple regression, cluster and one-way ANOVA analyses followed by Tukey’s HSD test 

were applied to test H3. With a basis on the data and on the proposed analyses, it was 

observed that the data corroborates to validate H3. 

 

.H\ZRUGV� Lean Manufacturing. Value creation. Performance. 
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Este trabalho tem o objetivo de estudar a criação de valor nas empresas do setor 

de máquinas e implementos agrícolas no Brasil, que optaram estrategicamente pela 

implementação do programa /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ que segundo a classificação de Myiake 

(1993), é um Programa de Melhoria da Produtividade e Qualidade (PMPQ) baseada na 

filosofia de manufatura do -XVW�LQ�7LPH�(JIT) (MIYAKE,1993).  

Neste capítulo desenvolveremos o entendimento do tema e as justificativas para 

seu estudo, bem como a contribuição que este trabalho trará para o conhecimento humano no 

campo da administração. 

 

����7HPD�H�-XVWLILFDWLYD�
�

As constantes mudanças no ambiente competitivo mundial promovidas pela busca 

de resultados financeiros superiores aos dos concorrentes, têm feito as empresas também 

buscar o aumento de competitividade utilizando-se de estratégias que valorizem atributos, 

como custos e qualidade. A aplicação integrada de conceitos, técnicas e estruturas 

organizacionais formando um conjunto coeso e coerente na busca de melhoria de qualidade e 

produtividade é denominada de programa, como definido por Miyake (1993).  

O mesmo autor destaca três modelos de Programas de Melhoria da Produtividade 

e Qualidade (PMPQ’s) baseadas em filosofias de manufatura: 

1) O modelo de programa baseado na filosofia de manufatura -XVW�LQ�7LPH (JIT). 

2) O modelo de programa baseado na filosofia 7RWDO�4XDOLW\�&RQWURO (TQC). 

3) O modelo de programam baseado na filosofia 7RWDO�3URGXFWLYH�0DLQWHQDQFH 
(TPM). 

Destacamos dentre estes três modelos de programas que emergiram das indústrias 
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japonesas, o modelo de programa baseado na filosofia de manufatura -XVW�LQ�7LPH (JIT), que 

é atribuído à Toyota Motor Co. e desenvolvido por Taiichi Ohno. Este modelo concebido no 

período pós-guerra buscava alternativas ao modelo de produção baseada naquela seriada, 

divisão do trabalho e padronização linear de montagem, predominantes entre as montadoras 

da época (MIYAKE, 1993). 

Miyake (1998) enfatiza uma clara distinção entre o paradigma do JIT e o 

paradigma do Programa de Melhoria de Qualidade e Produtividade (PMPQ) baseada na 

filosofia do -XVW�LQ�7LPH, que a partir deste momento denominaremos apenas /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ. Enquanto que o JIT tem seu escopo mais restrito à operação da manufatura e, 

portanto, interessado na fábrica. O /HDQ�0DQXIDFWXULQJ tem seu escopo além da operação de 

manufatura, agregando os conceitos de enxuto no desenvolvimento de produtos e engenharia, 

na logística, no trato com clientes e também no negócio como um todo. Para efeito deste 

estudo, quando nos referirmos ao /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ, o leitor deve entender este termo 

como um programa de produtividade e qualidade baseado na filosofia do -XVW�LQ�7LPH. 

O IMVP (,QWHUQDWLRQDO� 0RWRU� 9HKLFOH� 3URJUDP) refere-se a um estudo 

desenvolvido ao longo de cinco anos, em que acadêmicos de várias instituições, financiadas 

por 36 indústrias automotivas, contribuíram para um fundo de cinco milhões de dólares 

(WOMACK HW�DO�, 1990). Este estudo revelou a existência de uma diferença de produtividade 

da ordem de dois para um entre as plantas do Japão e do Ocidente, mais especificamente entre 

a Toyota e as demais montadoras. Esta performance foi atribuída às práticas do /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ� que utiliza reduzidos /HDG�7LPHV�(freqüência em que uma peça ou produto é 

completado por processo), materiais e custos de pessoal direto e indireto, bem como aumento 

de qualidade (LEWIS, 2000). 
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Empresas ao redor do mundo e dos mais variados segmentos têm confirmado a 

visão de Womack:  

Nós estamos convencidos que os princípios do OHDQ�PDQXIDFWXULQJ 
podem ser aplicados igualmente em qualquer indústria ao redor do 
globo e que a conversão para o OHDQ� SURGXFWLRQ terão efeitos 
profundos na sociedade humana – isto irá realmente mudar o mundo 
(WOMACK HW�DO�� 1990, p. 7). 
 

Como ressaltaram Soriano-Meier e Forrester (2002), o /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ 

somente pode ser obtido com o tempo, não sendo uma ferramenta para solução de problemas 

de curto prazo; antes, é uma ferramenta estratégica em mercados de crescente 

competitividade. Segundo Karlsson e Ahlstron (1996), o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ se tornou uma 

estratégia dominante para organizar sistemas de produção. 

O /HDQ�0DQXIDFWXULQJ pode ser entendido como um recurso interno não imitável 

que, de acordo com a visão baseada nos recursos da firma (5HVRXUFH�%DVHG�9LHZ - RBV), é 

tão importante quanto os fatores externos de mercado para se obter uma vantagem 

competitiva sustentável, pois cria uma barreira à imitação pelos concorrentes (LEWIS, 2000).  

Muitas empresas, entretanto, na busca desta vantagem competitiva sustentável por 

meio do /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ, perderam posição de mercado por não entenderem como 

implementar eficazmente a ferramenta (BOOTH1, 1996, DSXG SORIANO-MEIER e 

FORRESTER, 2002). 

O /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ deve ser entendido como um programa, ou seja, um 

conjunto de planos operacionais integrados e coordenados com uma seqüência de ações passo 

a passo necessárias para atingir objetivos principais almejados pela empresa (QUINN2, 1980 

p.7-8; DSXG MIYAKE, 1993); O objetivo do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ� quando implementado é 

obter melhoria na produtividade, atingir níveis de qualidade adequados, diminuir tempos de 

                                                
1 BOOTH, R. $JLOH�PDQXIDFWXULQJ. Stevenage, United Kingdom: (QJLQHHULQJ�0DQDJHPHQW�-RXUQDO, p. 105-

112, 1996  
2 QUINN, J. S. 3DUHQWDO� LQYHVWPHQW�DQG�EURRG�UHGXFWLRQ� LQ�&DVSLDQ�7HUQV� �6WHUQD�FDVSLD�. M.Sc. thesis, 

Brock University, St. Catherines, Ontario. 1980. 
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produção �OHDG�WLPH� e reduzir custos, entre outros (KARLSSON e AHLSTRON, 1996). 

A partir da compreensão deste contexto, este trabalho tem o objetivo de identificar 

se há criação de valor nas empresas que adotaram os princípios do /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ 

através da relação entre o grau de OHDQHVV e o desempenho financeiro das empresas utilizando-

se o modelo de Soriano-Meier e Forrester (2002). 

 

����5HYLVmR�GD�/LWHUDWXUD��
 

Buscando na literatura disponível sobre o tema de manufatura enxuta ou /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ, encontramos estudos que versam sobre os mais variados temas dentro deste 

tópico. 

O Programa de Melhoria de Produtividade e Qualidade (PMPQ), segundo a 

classificação de Miyake (1993), baseado no -XVW�LQ�7LPH, ou o /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ é de 

abrangência de toda empresa, passando desde o chão de fábrica, logística, recursos humanos e 

estratégia dentre outros, sendo tema de estudos das mais variadas áreas do conhecimento 

humano. 

Selecionamos uma tese, duas dissertações e quatro artigos ligados ao tema 

proposto. Fazendo uma análise deste material buscando relacionar a criação de valor com o 

/HDQ�0DQXIDFWXULQJ. 

A Tabela 1 resume os resultados de alguns trabalhos que abordam a produção 

enxuta ou o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ. 

Devido à abrangência do tema, verificamos que a maioria dos trabalhos analisados 

é da área de engenharia de produção, que têm enfoques diferentes daquela proposta em um 

dos programas de mestrado em administração de empresas do Mackenzie que é o estudo da 

criação de valor nas empresas. O enfoque do estudo é verificar se há a correlação entre o grau 
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de OHDQHVV e o desempenho financeiro das empresas, onde encontramos o trabalho de Soriano-

Meier e Forrester (2002), que serviu de base para este estudo. 
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Tabela 1: Análise comparativa dos estudos analisados. 
 

 
Fonte: Compilada pelo autor. 

$XWRU $QR 7HPD 2EMHWLYR

Ricardo Renovato

Nazareno 2003

Desenvolvimento e aplicação de um método para

implementação de sistemas de produção enxuta.

Desenvolvimento de um método que auxilie os gerentes na concepção,

desenvolvimento, implementação e monitoramento de um processo de

transformação enxuta em suas empresas

Cesar Augusto

Campo de Araujo 2004

Desenvolvimento e aplicação de um método para

implementação de sistemas de produção enxuta

utilizando os processos de raciocínio da teoria das

restrições e o mapeamento de fluxo de valor.

O objetivo deste trabalho é propor e aplicar um método para o

desenvolvimento e implantação de sistemas de produção enxuta, que

integre de forma complementar as ferramentas dos Processos de

Raciocino da Teoria das Restrições e o Mapeamento do Fluxo de Valor,

proposto por ROTHER & SHOOK-1999

Rogério Augusto

Profeta 2003

JIT: um estudo de casos dos fatores criticos para a

implementação.

Analisar à luz da experiencia real de cinco empresas industriais

nacionais , como está sendo desenvolvido o processo de

implementação de técnicas JIT assim como os problemas a que está

exposto, uma que em nenhum dos casos estudados o processo foio

considerado concluido.

Mark A. Gagnon

Judd H. Michael 2003

Employee strategic alignment at a wood

manufacturer: na exploratory analysis using lean

manufacturing 

Examinar o relacionamento entre a implementação de uma nova

iniciativa estratégica e o alinhamento dos funcionários em relação à

esta iniciativa.

Richard Cooney 2002 Is lean a universal production system?

O paper busca entender se o lean é realmente um sistema universal, o

autor questiona a afirmação de que o Lean será o novo padrão de

produção para o século 21.

Michael A. Lewis 2000

Lean production and sustainable competitive

advantage.

O objetivo deste paper é endereçar uma serie de questões teóricas e

metodológicas que o modelo lean manufacturing levantou, como

questões relevantes do ponto de vista gerencial sobre sua contribuição

no impacto da competitividade, 

Horácio Soriano-

Meier Paul Forrester 2002

A model for evaluating the degree of leaness of

manufacturing firms

O objetivo da pesquisa é examinar o relacionamento entre os principais

componentes de Kalsson e Ahlstrom apresentados em nov variáveis, a

adoção dos princípios do lean, e o comprometimento gerencial ao

programa.
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Tabela 1: Análise comparativa dos estudos analisados. 
 

 
Fonte: Compilada pelo autor. 

$XWRU 0HWRGRORJLD 5HVXOWDGRV 5D]}HV

Ricardo Renovato

Nazareno Pesquisa qualitativa

O método abrangente de aplicação, aborda areas como: kanban,

nivelamento, produção puxada, mapeamento de fluxo de valor,

arranjo fisico celular.

Pesquisa qualitativa focada em método de

implementação, não contempla criação de valor.

Cesar Augusto

Campo de Araujo Pesquisa qualitativa

Método que busca a implementação do programa Lean

Manufacturing e proporciona: Geração de um entendimento comum

quanto à situação atual, geração de propostas e iniciativas de

melhoria, geração de expectativas claras quanto aos resultados.

Pesquisa qualitativa focada em método de

implementação, não contempla criação de valor.

Rogério Augusto

Profeta

Construção de teoria

a partir de estudos de

casos

Confirmou-se que a coordenação central é fator critico de sucesso, a

tansparencia da alta administração é importante, o processo de

implementação envolve apoio às mudanças organizacionais.

Estudo de casos sem relacionamento com criação

de valor

Mark A. Gagnon

Judd H. Michael

Estudo exploratório

(quantitivo)

Empresas que aumentam o conhecimento de suas estratégias entre

os funcionários aumenta a sua competitivadade.

Estudo quantitativo, porém focado em

relacionamento de estatégia, comprometimento e

competitividade.

Richard Cooney

Análise do referencial

teórico

O lean não é um sistema universalmente aplicável, como seus

proponentes afirmam. O ponto central do lean, o just-in-time, é

dependente de uma serie de condições que devem ser cumpridas, e

quando isto não é possível devido a condições de mercado ou a

natureza das relações entre fornecedor e comprador, a forma de

produção por lote é a mais indicada forma de fabricação.

Estudo de análise de estudos e literatura

disponiveis sem relacionar a criação de valor.

Michael A. Lewis

Combinação de

revisão da literatura

com um material

empírico de estudo

de caso.

Existem claras limitações neste estudo. Para se combinar a teoria

empírica, seria necessário uma exploração maior de cada elemento.

As 50 horas de entrevistas tem um filtro do entrevistador. O grau de

diferenças entre as firmas selecionadas foram grandes, apesar de ter

escolhido o mesmo setor. O reduzido numero da amostra não

permite a generalização de qualquer conclusão.

Estudo de revisão de literatura em RBV e estudo

de casos, relaciona o RBV com o Lean

Manufacturing, porém não há pesquisa

quantitiativa.

Horácio Soriano-

Meier Paul Forrester Estudo quantitativo

Existe um grande relacionamento entre o comprometimento gerencial

para o JIT/TQM e investimentos no suporte da infra-estrutura da

fabrica. Existe correlação entre as firmas que declararam adotar o

lean e as mudanças feitas em direção ao programa. Existe um

relacionamento positivo entre os investimentos em SMI e as

mudanças feitas em direção aos princípios e performance.

Estudo quantitativo, com variáveis financeiras.

Busca relacionar o Lean Manufacturing coma

criação de valor através de variáveis financeiras.
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����&RQWULEXLomR�GR�WUDEDOKR�
 

Para Womack e Jones (2005), nos últimos 20 anos, globalmente, o preço real da 

maioria dos artigos de consumo caiu, a variedade de produtos e canais de vendas aumentou e 

a qualidade, no sentido de durabilidade e defeitos apresentados, melhorou sensivelmente. 

Deste fato conclui-se que mais e mais, as empresas necessitam adequar-se à 

dinâmica do mercado em oferecer produtos a preços competitivos, na maior variedade 

possível, com qualidade adequada. 

Isto faz com que a investigação no Brasil sobre os conceitos e ferramentas do 

programa /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ sejam extremamente relevantes para o conhecimento 

científico, uma vez que a busca por entender porque umas empresas têm melhor performance 

que outras é o objetivo do programa. 

Este estudo pretende agregar mais conhecimento para a corroboração do caráter 

geral do estudo de Womack HW�DO. (1990). 

 

����2EMHWLYR�JHUDO�
 

Para Richardson (1999), há dois tipos de objetivos, o geral e o específico: 

O objetivo geral refere-se à apresentação do projeto amplo, relacionando-o com 

fatores genéricos. Para Santos e Parra (1998), deve-se mostrar a importância do tema - tendo 

em vista o conhecimento geral do assunto, a relevância do assunto estudado e sua 

contribuição para a ampliação do conhecimento na área.   

No caso deste estudo proposto, o objetivo geral é verificar se uma empresa que 

apresenta um maior grau de OHDQHVV, também apresenta desempenho financeiro superior em 

relação às demais empresas. 
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����2EMHWLYR�HVSHFtILFR�
 

Ainda, de acordo com Richardson (1999), os objetivos específicos são aspectos 

determinados que se desejam estudar, os quais contribuem para alcançar o objetivo geral. Já o 

objetivo específico está intrínseco ao objetivo geral, pois ele define o ponto central do 

trabalho, ou, em outras palavras, dentro da idéia geral do trabalho, ressalta a idéia específica a 

ser estudada.  

Com base neste entendimento, o objetivo específico deste trabalho é testar o 

modelo de 4-C – Mudança Contínua, Compromisso Contínuo (traduzido do espanhol – 

FDPELR� FRQWLQXR�� FRPSURPLVVR� FRQWtQXR) - (SORIANO-MEIER e FORRESTER, 2002) no 

setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. 

 

Figura 1 – Modelo 4-C  
Fonte: Soriano-Meier e Forrester (2002). 

 

 O modelo se refere à atuação da alta gerência na transformação da firma em 

direção ao programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ� 
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3) Defeito Zero3) Defeito Zero

4) Entregas 4) Entregas -XVW-XVW��LQLQ��7LPH7LPH
5) Puxada de Materiais5) Puxada de Materiais

6) Times Multifuncionais6) Times Multifuncionais

7) Descentraliza7) Descentralizaççãoão
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9) Sistema de Informa9) Sistema de Informaççõesões
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Por um lado há o compromisso da alta direção em investir em infra-estrutura de 

manufatura através da liderança em qualidade, formação de equipes de solução de problemas, 

treinamento e HQSRZHUPHQW que quer dizer liberação de poder de decisão a níveis abaixo. Por 

outro lado há a mudança contínua pela implementação de conceitos do�/HDQ 0DQXIDFWXULQJ 

que são: eliminação de desperdícios, melhoria contínua, entregas -XVW�LQ�7LPH, puxada de 

materiais, times multifuncionais, descentralização de responsabilidades, integração de 

funções, sistema vertical de informações. 

Com a implementação destas duas linhas de trabalho, a empresa se torna mais 

“/HDQ” e melhora sua performance. 

�
�
�
�
�
�
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����2�/HDQ�0DQXIDFWXULQJ�
 

Nos anos 80, a Toyota já chamava a atenção pela sua qualidade e eficiência e nos 

anos 90, com a publicação do estudo do IMVP �LQWHUQDWLRQDO�PRWRU� YHKLFOH� SURJUDP� que 

evidenciou uma grande diferença de produtividade entre as montadoras de carros Japonesas e 

as americanas - da ordem de dois para um - que foi atribuída às práticas do /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ. Este programa de manufatura se baseia em reduzidos tempos de produção 

�OHDG� WLPH�, material e custo de pessoal, bem como no aumento de qualidade para 

proporcionar ao adotante do modelo uma vantagem operacional (BOSTON CONSULTING 

GROUP, 1993; IBM CONSULTING, 1993; ANDERSEN CONSULTING, 1993). 

Liker (2004), apresenta dados que refletem a diferença entre as principais 

montadoras e a Toyota: 

• O lucro anual da Toyota no ano fiscal findo em Março de 2003 foi USD 8,13 

bilhões. Este valor é maior que a combinação dos lucros da GM, Chrysler e Ford e é o maior 

lucro anual de qualquer montadora na última década. Este lucro é 8,3 vezes maior que a 

média da indústria. 

• Enquanto as ações das “Big 3” (GM, Ford e Chrysler) caíram no ano de 2003, 

as ações da Toyota subiram 24% quando comparadas a 2002. A capitalização de mercado da 

Toyota (o valor total das ações da empresa) foi de USD 105 bilhões em 2003 – maior que a 

capitalização de mercado da GM, Ford e Chrysler combinadas. O retorno sobre os ativos, oito 

vezes maior que a média da indústria. A Toyota tem apresentado lucros durante os últimos 25 

anos e possui em caixa entre USD 20 a 30 bilhões em bases consistentes. 
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• Por décadas a Toyota tem sido a número um em produção de veículos do 

Japão, porém distante das três grandes nos Estados Unidos. Em agosto de 2003, a Toyota 

vendeu mais veículos que a Chrysler, uma das três grandes americanas. Dos 1,8 milhão de 

veículos das marcas Toyota e Lexus vendidos nos Estados Unidos, 1,2 milhão são produzidos 

na América do Norte. A Toyota está construindo rapidamente novas capacidades produtivas 

dentro dos Estados Unidos, enquanto que as demais procuram fechar fábricas, reduzir 

capacidade e deslocar a produção para fora dos Estados Unidos. 

• Em 2003 e nos cinco anos anteriores, o Camry foi o campeão de vendas nos 

Estados Unidos. O Corolla por sua vez, foi o carro mais vendido no mundo. 

• Não muito tempo atrás, a Toyota era conhecida por ser líder em carros 

pequenos e utilitários, mas em 10 anos, se tornou a líder no segmento de luxo. A linha Lexus 

foi lançada em 1989 e em 2002, ultrapassou a BMW, Cadillac e Mercedez-Benz, nos Estados 

Unidos, pelo terceiro ano consecutivo. 

• A Toyota tem o mais rápido processo de desenvolvimento de produtos do 

mundo. Novos veículos e caminhões são desenhados em doze meses ou menos, enquanto que 

as demais montadoras demoram de dois a três anos. 

Apesar dos conceitos básicos do /HDQ não serem novos, foi somente com os 

estudos do IMVP que seus conceitos ficaram claros. Os estudos originais e também os 

subseqüentes procuraram restringir sua análise a setores similares, ou seja, alto volume e 

produção em massa, particularmente o automobilístico e o eletrônico. Apesar dos primeiros 

estudos datarem de 1990 com a publicação de Womack, ainda hoje, verificamos que há 

poucos estudos que buscaram entender se o modelo era aplicável a setores onde há pequeno 

volume e pouca repetitividade, estes, denominados pelo grupo da :DUZLFN� 8QLYHUVLW\ de 

manufatura de ³VXSHU�YDOXH�JRRGV´ (SVG) (JAMES-MOORE e GIBBONS, 1997). Também 

há poucos estudos e relatos sobre o modelo aplicado em setores onde há o emprego intensivo 
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de mão de obra, como é o caso de porcelana fina inglesa (SORIANO-MEIER e 

FORRESTER, 2002). 

Para Hines, Holweg e Rich (2004), a essência do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ é seu foco 

em valor, que muitas vezes é erroneamente interpretado somente como de redução de custo. 

Os autores identificaram que o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ se desvencilhou do paradigma do chão de 

fábrica passando para um conceito mais amplo, a criação de valor para o cliente. Esta 

percepção de valor pelo cliente se dá através da agregação de produtos ou serviços, que seja 

percebida por estes como um diferencial em relação ao concorrente. A agregação de valor 

também pode se dar através da remoção de atividades que geram desperdício. 

Esta mudança chave no pensamento é importante, pois atividades que parecem do 

ponto de vista de produção gerar desperdícios ou serem custosas, é, em última instância, o 

consumidor final quem determina o que constitui desperdício (HINES; HOLWEG e RICH, 

2004). 

Os mesmos autores apontam que, com esta migração, abrem-se duas novas fontes 

de criação de valor: 

1) O valor é criado se os desperdícios internos são eliminados. Quando as 

atividades que geram desperdício são eliminadas e os custos relacionados são reduzidos, 

aumenta-se assim o valor ao cliente. 

2) O valor também é alcançado se funcionalidades ou serviços são agregados, e 

estes são valorizados pelo cliente. Um exemplo pode ser a diminuição do tempo de entrega ou 

entregas em menor quantidade que, sem aumentos nos custos, adicionam valor ao cliente. 

Miyake (1993), distingue dentro da filosofia de manufatura baseada no -XVW�LQ�
7LPH, o paradigma /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ como tendo o seu escopo além da operação de 

manufatura, abrangendo o negócio como um todo e, portanto numa dimensão estratégica. Por 

outro lado, o paradigma do JIT aparece como tendo o seu escopo restrito à operação de 
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manufatura e, portanto na dimensão operacional. O pensamento estratégico de colocar o 

cliente no centro das atenções está em todos os lugares, porém, as ferramentas de chão de 

fábrica não. Isto causa confusões e erros no entendimento de onde aplicar o /HDQ. O autor 

recomenda utilizar as ferramentas (fluxo puxado, mapeamento do fluxo de valor, NDQEDQ, 

NDL]HQ��KHLMXQND etc.) do programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ no chão de fábrica, como a Toyota. E 

utilizar o pensamento enxuto (ver os cinco princípios abaixo) para as atividades estratégicas. 

O que muitos críticos não reconhecem é que o /HDQ evoluiu, segundo Hines, 

Holweg e Rich (2004), ele transcendeu de seus cinco princípios básicos da Toyota para um 

patamar mais elevado. 

Empresas que falham nos aspectos estratégicos (criação de valor e entendimento 

de valor pelo cliente) - e assumem que qualidade, custo e entrega sejam iguais em valor ao 

que o cliente percebe - estão apenas trabalhando em uma visão míope de redução de custos. 

O pensamento /HDQ ou a mentalidade enxuta, como definido no /p[LFR�/HDQ� é 

um processo que consiste em cinco partes: 

1) Identificar o valor sob a ótica do cliente final, aquele que irá consumir o 

produto, que deve ser por família de produtos. 

2) Mapear todas as etapas do fluxo de valor, entendendo-se fluxo de valor como 

todas as ações necessárias para se fazer um produto, desde seu insumo mais básico até a sua 

finalização, desde o pedido para a confecção do produto até a sua entrega, ou até mesmo 

desde a sua concepção até o lançamento no mercado. Este fluxo deve ser completo, incluindo 

ações para processamento de informações recebidas do cliente e ações para transformar o 

insumo em produto. 

3) Organizar processos de produção que agregam valor em uma seqüência rígida e 

lógica, de forma que o produto tenha uma fluidez suave e contínua. 

4) Deixar que o processo imediatamente posterior puxe o necessário do anterior, 
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ou seja, deixar que os clientes puxem o valor da próxima atividade fluxo acima. 

5) Depois de completadas as etapas acima, ou seja, identificar o valor que os 

clientes desejam, mapear o fluxo de valor, eliminar as ações que causam desperdício e o 

estabelecimento do sistema de puxada de material, começar novamente o processo até que um 

estágio superior seja atingido, buscando a perfeição - este estágio de perfeição pode ser 

definido como sendo aquele no qual o valor é agregado sem desperdício. 
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Figura 2 – O Sistema Toyota de Produção  
 Fonte: Liker, 2004 
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Segundo Liker (2004), o conhecimento sobre o sistema Toyota de produção (TPS) 

foi sendo acumulado no trabalho do dia-a-dia pelos operários e gerentes através do constante 

aprendizado de novos métodos e variações de métodos consolidados no chão de fábrica, sem 

uma documentação desta teoria. O conhecimento adquirido era então repassado às demais 

unidades de produção da Toyota, e posteriormente também aos fornecedores. O diagrama da 

“casa do TPS” (figura 2) como é comumente conhecido, nos apresenta um sistema 

estruturado, pois uma casa só é segura quando todas as suas partes estão ajustadas e firmadas 

sobre uma base sólida. O telhado são os objetivos de melhor qualidade, menor custo e menor 

OHDG�WLPH��Mas para que o telhado possa estar sustentado, dois pilares o seguram, o primeiro, o 

MXVW�LQ�WLPH� o mais visível e a parte mais popular do sistema, e o MLGRND� que significa em 

essência não deixar que partes defeituosas sejam passadas ao estágio posterior e a liberação 

das pessoas de tomar conta das máquinas enquanto estas operam. No centro do sistema estão 

as pessoas, que em essência é quem sustenta toda a estrutura. Existem muitos elementos 

fundamentais, que incluem a padronização, estabilidade do processo, o nivelamento do 

processo e a gestão visual. Como a “casa do TPS” sugere, para que uma empresa possa com 

sucesso sustentar o telhado, é necessário que antes os fundamentos estejam lançados a fim de 

suportar toda a estrutura.  

Para se estudar as mudanças organizacionais utilizando-se o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ, 

Karlsson e Ahlstron (1996) definiram nove princípios que refletem se o praticante está agindo 

na direção de se tornar /HDQ, como descrevemos a seguir: 

 

(OLPLQDomR�GH�GHVSHUGtFLR 

 

Para Karlsson e Ahlstron (1996), a filosofia desenvolvida na Toyota nos anos pós-

Segunda Guerra foi a da busca incessante por diminuição de custos, e isto foi feito através da 
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eliminação de desperdícios. 

Segundo o /p[LFR� /HDQ, qualquer atividade que consome recurso, porém não 

agrega valor ao cliente, sendo que este não está disposto a pagar por isto, é denominada 

desperdício, ou PXGD em japonês. 

Há dois tipos de desperdício. O do tipo um não agrega valor ao cliente, mas é 

inevitável em determinada situação, ou não pode ser eliminado imediatamente. Um exemplo 

seria a verificação de pontos de solda para garantir a qualidade. O desperdício do tipo dois 

também não agrega valor, porém pode ser eliminado imediatamente sem perda por processo 

de melhoria contínua (NDL]HQ). Podemos citar, como exemplo, os processos desconexos com 

várias etapas que geram estoques ao longo de sua trajetória de produção e que se 

reconfigurados podem eliminar o desperdício imediatamente. 

Para Shingo (1989), um dos maiores tipos de desperdícios é o estoque em 

excesso, não apenas por ser em si desperdício, uma vez que se produz mais que o necessário, 

este também acaba por esconder ineficiências que deveriam ser preventivamente solucionadas 

e não acobertadas com aumento de estoques. Embora os estoques devam ser adaptados 

somente para o necessário, pois não agregam valor ao cliente, sua eliminação ou diminuição é 

conseqüência da eliminação de ineficiências do processo.  

Karlsson e Ahlstron (1996), apontam para a possibilidade de diminuição de 

estoques através de redução do tamanho de lotes de produção, o que beneficiará duplamente, 

uma pelo tamanho dos estoques e outra pelo aumento da flexibilidade, pois possibilita 

mudanças de diferentes partes com maiores freqüências. Uma decorrência desta flexibilização 

é um aumento nos custos de reconfiguração da linha (VHWXS) e, portanto, a redução nestes 

custos se torna necessária para que seja viável a diminuição do tamanho dos lotes. 

Preconizado por Shigueo Shingo (SHINGO, 1989), a redução dos tamanhos de lotes tem 

recebido atenção especial, implicando em dramático impacto na eliminação de desperdícios. 
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O transporte também é uma fonte de desperdício segundo os proponentes do OHDQ, 

pois não agrega valor ao produto e, além disso, aumenta o OHDG� WLPH� de produção 

(KARLSSON e AHLSTRON, 1996). Baseado neste princípio que é proposta a organização 

por células dentro da produção, diminuindo assim a necessidade de transporte dentro da 

fábrica e concentrando a produção em um espaço menor. 

Karlsson e Ahlstron (1996) apontam para mais um tipo de desperdício, que é a 

falta de qualidade. Isto faz com que ocorram retrabalhos e, portanto, perda de materiais, 

tempo e desperdício de recursos que não agregam nada ao produto. 

Segundo Shingo (1996), há sete tipos de desperdícios: 

1) Produção em excesso: produzir além do que é necessário para o próximo 

processo ou para o cliente. É considerado o pior dos tipos, pois contribui para a ocorrência 

dos demais seis tipos. 

2) Espera: tempo que os operadores aguardam enquanto as máquinas operam, ou 

há falhas no processo, ou as peças não chegam a tempo, etc. 

3) Transporte: movimentação desnecessária dentro do processo como, por 

exemplo, transferência de material entre processos desconexos. 

4) Processamento: realizar etapas desnecessárias ou incorretas devido a projetos 

ou equipamentos ruins. 

5) Estoque: construir estoques maiores que os necessários. 

6) Movimentação: operadores fazendo atividades ou movimentos desnecessários 

para obter ferramentas, máquinas, peças, documentos etc. 

7) Correção: inspeção, retrabalho e refugo. 

Liker (2004) acrescenta um oitavo tipo de desperdício que é a subutilização da 

capacidade intelectual dos funcionários. 
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Figura 3 – Os sete desperdícios: 
Fonte: Shingo, 1996 
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O diagrama apresentado por Shingo (1996), classifica os desperdícios em dois 

tipos: processos e operações. 

Processos: 

Processamento: São perdas geradas no próprio método de processamento, que 

devem ser melhoradas através da Engenharia de Valor (EV). É necessário perguntar por que 

fazemos um determinado produto e utilizados um determinado método de processamento 

(perda no processamento – perda 4). 

Inspeção: O objetivo das inspeções é eliminar a fonte dos defeitos e não apenas 

descobri-los. Controle na fonte, dispositivos SRND�\RNH��auto-inspeção e outros métodos são 

eficazes na detecção dos problemas (perda devido à elaboração de produtos defeituosos – 

perda 7). 

Transporte: Levar o produto de um lado para outro dentro da fábrica não agrega 

valor ao produto, uma das alternativas para este tipo de perda é a melhoria da disposição das 

máquinas e processos, juntando-os ou colocando-os próximos (perda no transporte – perda3). 

Espera: Devido às trocas de formatos (VHWXSV) serem normalmente demoradas, é 

necessária a produção de estoques intermediários para que o processo não seja interrompido, 

isto origina uma produção em excesso, que é considerado o pior dos desperdícios, pois este 

gera outras formas de perdas (perdas por superprodução – perda 1).  

Estoque de produto: A relação entre o prazo de entrega e o ciclo de produção 

exerce grande influência na formação de estoques de produtos. Quando o prazo de entrega é 

maior que o ciclo de produção, a formação de estoques se torna inevitável. Para que haja 

contramedidas para este problema, é necessário que o ciclo de produção seja igual ou menor 

que prazo de entrega, sendo assim troca de formatos (VHWXSV), diminuição do tamanho dos 

lotes de produção, sincronização dos fluxos de processo são de grande valia na eliminação 

deste desperdício (perda por geração de estoques – perda 5). 
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Operações: 

Trocas de formatos (VHWXSV�: Tempos longos para estas trocas acabam por gerar 

menor produtividade dos operários e das máquinas. Uma compensação para este desperdício é 

a produção de grandes lotes, que por sua vez gera um estoque desnecessário (perda por 

superprodução – perda 1, perda por esperas – perda 2, perda devido ao estoque – perda 5). 

Operação essencial: Na produção do produto, os movimentos dos operadores 

manuseando o material ou a máquina é uma grande fonte de desperdício. O tempo de 

produção é um reflexo dos movimentos necessários para a produção do produto, portanto é 

necessário, antes de realizar melhorias nos equipamentos, aprimorar os movimentos básicos 

das operações (desperdício por movimento – perda 6). 

 

0HOKRULD�FRQWtQXD�
�

.DL]HQ é a palavra que sintetiza um dos pilares do programa, que é a busca pela 

perfeição, a constante melhoria do sistema de produção, ou do fluxo completo de valor com o 

objetivo de agregar maior valor com menor desperdício. Segundo Brunet e New (2003), 

NDL]HQ é a palavra japonesa para melhoria, é a maneira de mobilizar a força de trabalho a 

contribuir com o desenvolvimento da empresa à qual pertence. 

Para os mesmos autores, a palavra tem em si três significados dentro da filosofia 

OHDQ�  
Melhoria de forma contínua, um esforço em busca da qualidade e eficiência sem 

previsão de término. 

Melhoria de forma incremental, diferentemente de reorganizações e renovação 

tecnológica que são movimentos que tem um fim em determinado tempo. 

Melhoria participativa, fazendo com que a força de trabalho utilize sua 
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inteligência para gerar melhoria, o que gera intrinsecamente benefícios psicológicos e de 

qualidade de vida aos funcionários. 

Miyake (1993), também destaca o NDL]HQ como uma política do programa TQC 

para o aprimoramento dos sistemas de manufatura. 

A dinâmica deste processo de melhoria é representada pelo conceito do ciclo 

PDCA (abreviatura de 3ODQ�'R�&KHFN�$FWLRQ), mais comumente chamado de ciclo de 

controle, conforme figura abaixo.  

 

Figura 4 – Ciclo PDCA 
Fonte: Campos3, 1992�DSXG Miyake, 1996 
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anteriormente estabelecidas. 

Execução ('R): Partindo para a ação, a educação e treinamento fazem parte da 

realização da tarefa e, após esta etapa, a execução é iniciada, com uma coleta de dados. 

Checagem (&KHFN): Refere-se à verificação dos resultados da realização da tarefa 

através da coleta dos dados. 

Ação Corretiva ($FWLRQ): Realizado a verificação e entendido os desvios, realiza-

se a correção dos problemas, e novamente o ciclo se inicia com o planejamento (3ODQ). 

Brunet e New (2003) enfatizam que o NDL]HQ não é apenas um programa para 

melhoria contínua e que, ao passar pelos portões da empresa, os funcionários estão livres de 

pensar sobre como melhorar o processo ou como fazer mais com menos. Na verdade é algo 

que está além do contrato formal de trabalho, é uma atividade permanente e contínua para 

identificar e atingir resultados que contribuam com as metas da empresa. 

No trabalho conduzido por Brunet e New (2003), mostra-se que a implementação 

do NDL]HQ no Japão não foi uniforme, mas sofreu adaptações para cada tipo de condição que a 

empresa se encontrava. Porém uma característica comum a todas as empresas pesquisadas é 

que os programas de NDL]HQ não tinham o objetivo de atingir simplesmente resultados 

imediatos, mas sim de atingir objetivos em sistema planejado e direcionado por metas. 

Karlsson e Ahlstron (1996) afirmam que a melhoria contínua é o segundo 

princípio fundamental do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ, para os proponentes do sistema, a perfeição é 

o alvo. 

Incentivar sugestões dos colaboradores é parte essencial do princípio de melhoria 

contínua, pois são estes que conhecem o processo e podem transformá-lo. Os mesmos autores 

apontam três estágios deste sistema de sugestões, que é o meio de se conseguir melhoria 

contínua. No primeiro, não há uma organização no processo e os funcionários fazem as 

melhorias por conta própria; no segundo, uma organização é estabelecida e um processo 
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estruturado de análise é fixado para captar e analisar sugestões individuais e, no terceiro 

estágio, o mais avançado, contempla a criação de círculos de qualidade, onde as sugestões de 

melhorias são dadas pelo grupo que também é recompensado. Este estágio é mais complexo 

de se atingir, pois entende-se que deva existir uma maturidade entre os funcionários para que 

o objetivo de alcançar melhorias seja conseguido. 

Karlsson e Ahlstron (1996) afirmam que os círculos de qualidade fazem com que 

o número de sugestões e o interesse em melhoria aumentem notadamente. 

Segundo o /p[LFR�/HDQ�(2003), há dois níveis de NDL]HQ. O primeiro de sistema 

(ou de fluxo), em que se enfoca o fluxo de valor dirigido ao gerenciamento. O segundo tipo é 

o de processo, buscando processos individuais, que é focado em equipes de trabalho e líderes 

de equipe. O /p[LFR�/HDQ (2003) sugere que se utilize o mapeamento do fluxo de valor para 

se identificar em quais pontos do processo é mais adequado o NDL]HQ. 

 

'HIHLWR�]HUR� 
    

Brunet e New (2003) identificam que a busca pelo defeito zero é iniciada com um 

conjunto de ações associadas a uma mentalidade da organização onde os funcionários 

espontaneamente e autonomamente buscam a melhoria dos processos. Entende-se o defeito 

zero como um conceito que poderá ser atingido quando a firma estiver em um estágio bastante 

avançado na mentalidade do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ. Os mesmos autores associam o objetivo de 

defeito zero com um programa de melhoria contínua, que busca ter nenhum defeito no 

produto produzido, e é apoiado por um programa de sugestões dadas espontaneamente pelos 

funcionários, as quais são avaliadas sob parâmetros de políticas internas e por grupos 

pequenos de NDL]HQ que são o cerne do processo. Em seus estudos, Brunet e New (2003) 

verificaram que a empresa NSC (Nippon Steel Company) adotou em 1962 um modelo de 

NDL]HQ baseado no defeito zero. Há nesta concepção atividades intrinsecamente ligadas à 
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qualidade, que com o tempo evoluíram para criação e desenvolvimento e, mais recentemente, 

JK (MLVKX�NDQUL), ou auto-gerenciamento. Esta evolução coincide com a concepção de que as 

atividades de melhoria são para possibilitar aos times serem responsáveis pelas suas próprias 

realizações, e estas não são apenas imediatas resoluções de problemas, mas sim propostas de�
NDL]HQ, ou melhoria contínua. 

Karlsson e Ahlstron (1996) definem que a adoção da prática do defeito zero é a 

maneira de uma empresa OHDQ trabalhar em busca da qualidade. Isto não afeta apenas a 

qualidade em si, mas também a produtividade, uma vez que o material deve ser livre de 

defeitos desde seu início. Empresas OHDQ trabalham no sentido de controlar o processo, ao 

invés de controlar o produto. Com isto, é possível perceber e prevenir problemas que possam 

levar a ocorrência de defeitos. Nisto também está compreendido como é feita a inspeção dos 

produtos, que é uma forma barata de conduzir inspeções em todas as unidades para assegurar 

defeito zero. 

Segundo os mesmos autores, uma característica de empresas OHDQ é a não 

existência de pessoas dedicadas somente ao controle de qualidade, pois controle de qualidade 

e garantia de qualidade são responsabilidade de todos. Algumas implicações desta concepção 

são: 

a) A identificação de partes defeituosas é dos operadores, e não do departamento 

de controle de qualidade. 

b) Os operadores têm autonomia de parar a linha de produção caso detectem 

partes defeituosas. 

c) A responsabilidade por ajustar as partes defeituosas é dos próprios operadores, 

em última instância é de responsabilidade do causador do defeito ajustá-la. 

Como conseqüência deste pensamento, o número de pessoas do departamento de 

controle de qualidade pode ser reduzido. Outra implicação desta concepção é que as áreas 
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para conserto e ajustes também podem ser reduzidas. 

O trabalho de controle de qualidade é um dos mais importantes dentro de uma 

empresa, e também um dos que mais demanda tempo. No modelo tradicional, o controle de 

qualidade é um trabalho reativo, pois ao se detectar o problema, os produtos já foram 

produzidos. A saída encontrada foi a de delegar a responsabilidade de qualidade aos 

operadores. Esta nova responsabilidade e o poder de parar a linha ao detectar problemas 

fizeram com que os operadores estivessem mais atentos aos defeitos e somente produzissem 

peças sem problemas ou defeitos. Esta mudança também atingiu a responsabilidade por 

ajustar as peças defeituosas produzidas e passadas ao processo seguinte, o que os times de 

processo acharam benéfico da responsabilidade de corrigir o problema com a parte do 

processo que a gerou (KARLSSON e AHLSTRON, 1996). 

3RND�\RNH segundo o /p[LFR�/HDQ�(2003), é um método que assegura a todas as 

partes e produtos a qualidade necessária sem defeitos. Para que isto seja possível, o processo 

deve ser estabelecido de forma que seja a prova de defeitos desde o seu início. As tarefas 

devem prever possibilidades de erros e de evitá-los através de dispositivos, cores 

diferenciadas, etc. Alguns exemplos de erros pode ser a escolha de uma peça errada, 

montagem incorreta de uma peça etc. 

 

-XVW�LQ�7LPH��-,7� 
 

Miyake (1993), destaca três modelos baseados em filosofias de gestão da 

manufatura, quais sejam: 

1. o modelo baseado na filosofia de manufatura -XVW�LQ�7LPH (JIT). 

2. o modelo baseado na filosofia 7RWDO�4XDOLW\�&RQWURO (TQC), e 

3. o modelo baseado na filosofia 7RWDO�3URGXFWLYH�PDLQWHQDQFH (TPM). 



 40 

A filosofia de manufatura -XVW�LQ�7LPH busca implementar um sistema de 

manufatura capaz de dar “vazão” a uma variedade de produtos com “fluidez”, ou um processo 

que não “incha” os estoques. Os proponentes do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ afirmam que não é 

possível atingir o ideal de -XVW�LQ�7LPH em uma única etapa. Portanto é um processo contínuo 

de melhoria incremental, ou o NDL]HQ. 

O� /p[LFR� /HDQ� identifica -XVW�LQ�7LPH quando cada processo é provido pela 

quantidade exata, no tempo exato em que será utilizado e no lugar onde será utilizado. A 

filosofia do -XVW�LQ�7LPH (JIT) é um dos pilares do sistema OHDQ�PDQXIDFWXULQJ��Para se atingir 

o JIT, uma das etapas iniciais do processo é o nivelamento da produção, ou KHLMXQND. Este é 

formado por três elementos operacionais: o sistema puxado, o tempo WDNW (tempo disponível 

para a produção dividido pela demanda do cliente – quantas unidades de produto o cliente está 

comprando por hora ou minuto) e o fluxo contínuo (RQH�SLHFH�IORZ�- produzir e movimentar 

um item por vez ao longo de uma série de etapas de processamento).�
O princípio do JIT caminha passo a passo com busca incessante pelo defeito zero, 

pois somente é possível conseguir que haja o JIT se as peças estiverem com a qualidade 

adequada para a produção. Para que se consiga com sucesso atingir o JIT é necessário que se 

atinjam três pontos importantes: o primeiro consiste na redução dos tamanhos dos lotes de 

produção; o segundo ponto está relacionado com o primeiro e consiste na diminuição do 

tamanho dos estoques intermediários (EXIIHUV) e o terceiro consiste na redução do tempo de 

processamento de pedido ou ordem (KARLSSON e AHLSTRON, 1996). 

Para os mesmos autores, existem níveis de complexidade do JIT. Um primeiro 

nível, o mais elementar, seria a possibilidade de JIT de lotes de produção. Um segundo nível 

seria a possibilidade de movimentação por tipos de produtos e, na mais elaborada forma de 

JIT, os produtos são movimentados de forma seqüencial, ou seja, os itens chegam à linha 

exatamente na ordem que serão necessários. 
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6LVWHPD�SX[DGR�GH�PDWHULDLV�
 

Para o /p[LFR�/HDQ��a produção puxada é o método de controle da produção em 

que o processo posterior avisa o imediatamente anterior de suas necessidades, fazendo com 

que se elimine a produção em excesso. É também a maneira pela qual o material é planejado, 

produção contra pedido, em lugar de produção para estoque ao longo do processo de 

produção. Neste método, geralmente é utilizado um sistema de aviso chamado� NDQEDQ, que 

são cartões de necessidade de material, os quais são entregues ao processo anterior para que 

se providencie a reposição. 

Ao contrário do sistema puxado, o sistema empurrado é caracterizado por um 

grande lote de produção, em um nível máximo, baseado em previsões de demanda, 

movimentando para o processo seguinte toda a produção realizada de uma só vez. Por sua vez 

o processo seguinte começa a trabalhar somente quando recebe todo o material do processo 

anterior (LÉXICO LEAN, 2003). 

Para Karlsson e Ahlstron (1996), na busca da implementação do OHDQ, as empresas 

trabalham com dois sistemas, o puxado e o empurrado. Há um ponto em que o sistema 

puxado encontra o empurrado; Um exemplo disto ocorre quando os produtos acabados 

chegam ao estoque por previsões de vendas e de lá saem para os clientes por pedido de venda 

- neste ponto o sistema puxado encontra o empurrado. O objetivo da empresa é fazer com que 

este ponto caminhe em direção inversa ao fluxo de material, em que o ideal a ser atingido 

ocorre quando há a sincronia da venda de uma peça com a sua reposição automática.  

 

7LPHV�PXOWLIXQFLRQDLV 
 

São grupos de funcionários que são aptos a realizar diferentes tarefas 

(funcionários são capacitados a realizar mais de uma tarefa no time, e as tarefas são 
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rotacionadas no time). Geralmente estão organizados ao longo de uma célula de produção, 

que é parte de um fluxo de produção (SORIANO-MEIER e FORRESTER, 2002). 

Para Karlsson e Ahlstron (1996), uma das características mais marcantes na 

organização do trabalho no OHDQ� PDQXIDFWXULQJ é a intensa utilização de times 

multifuncionais. O percentual de pessoas trabalhando em times multifuncionais é maior que 

em empresas tradicionais. Devido à característica de times multifuncionais, os operadores 

recebem treinamento em diferentes tarefas, podendo realizar aquelas que anteriormente eram 

feitas por departamentos diferentes. Com os times multifuncionais realizando tarefas 

anteriormente de outros departamentos indiretos ou de suporte, o treinamento em tais áreas é 

essencial. 

Karlsson e Ahlstron (1996) chamam a atenção para o fato de que uma 

conseqüência do uso de times multifuncionais é a diminuição do número de cargos. Ao invés 

de muitos funcionários com atuações limitadas, o OHDQ busca que estes sejam aptos a executar 

mais de uma tarefa dentro do time. E como estas tarefas são rotacionadas dentro do time, há 

uma diminuição na vulnerabilidade do sistema de produção. Uma pessoa efetua diferentes 

tarefas durante o dia e isto faz com que não haja a dependência de uma única pessoa para 

aquela tarefa específica. Para se atingir este estágio, é necessário investimento em 

treinamento. 

O treinamento é a base sustentadora do processo de mudança em direção ao OHDQ, 

pois ele capacita o operador a realizar tarefas relacionadas com a produção e também 

relacionadas a tarefas realizadas por departamentos indiretos à produção, como controle de 

qualidade, manutenção, compras, movimentação de materiais etc. (KARLSSON e 

AHLSTRON, 1996). Para o processo de mudança, treinamentos técnicos são necessários a 

fim de capacitar o operário a realizar determinadas tarefas, por outro lado, treinamentos 

comportamentais fazem parte do processo, para que os operários aprendam a liderar os times, 
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assim como aprendam a ceder a liderança quando isto se fizer necessário. 

Karlsson e Ahlstron (1995), em artigo publicado sobre o papel da remuneração 

dentro do processo de mudança em direção ao OHDQ, destacam a resistência dos operadores em 

mudar de posição. Apesar de terem sido aplicados treinamentos aos operadores, a resistência 

ainda persistiu. Elas somente foram resolvidas com uma nova sistemática de remuneração. A 

remuneração baseada em produtividade, ou seja, o número de peças produzidas, deveria ser 

alterado pois não andava de acordo com um dos princípios do OHDQ, que é a produção puxada, 

e não empurrada. 

 

'HVFHQWUDOL]DomR�
 

Para Karlsson e Ahlstron (1996), outra característica do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ é 

que as responsabilidades são descentralizadas para os times multifuncionais, cabendo a eles a 

sua própria gestão. O time multifuncional é também apto a realizar tarefas que anteriormente 

eram realizadas por outros departamentos ou áreas de suporte. À medida que os times 

multifuncionais se responsabilizam por mais áreas funcionais do que anteriormente apenas a 

produção - há a possibilidade de redução de denominações de cargos.�
Na busca pela descentralização das responsabilidades, os mesmos autores 

encontraram bastante resistência por parte dos próprios operadores, pois estes se sentiam 

incapazes de realizá-la, uma vez que ainda tinham a imagem da supervisão tradicional, 

criando-se aí uma necessidade de ruptura entre a antiga e a nova organização. Mas após a 

identificação de operários que poderiam ter o perfil e a vontade para assumir a tarefa, o 

treinamento foi realizado e, em um primeiro momento, sem a rotação da liderança, por não 

haver funcionários suficientes para esta rotação e também havia uma ansiedade por parte dos 

líderes em conseguir corresponder às expectativas. 

Constatou-se que após algum tempo de implementação, a rotação foi iniciada com 
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bastante sucesso. Segundo Karlsson e Ahlstron (1996), mais funcionários se interessaram por 

participar dos treinamentos e assumir a liderança do time. 

 

,QWHJUDomR�GH�IXQo}HV 
 

De acordo com Karlsson e Ahlstron (1996), o time multifuncional também realiza 

tarefas que anteriormente eram feitas por outros departamentos ou áreas de suporte, como por 

exemplo: compras, movimentação de materiais, controle e programação da produção, 

manutenção e controle de qualidade. Isto faz com que o número de tarefas adicionais que o 

time realiza aumente e, como conseqüência, o número de funcionários indiretos pode ser 

reduzido. Departamentos de suporte não são mais tão necessários como em organizações 

tradicionais. 

Esta determinante está bastante relacionada à descentralização de 

responsabilidade, pois como colocado acima, é parte da descentralização a incorporação de 

atividades de suporte. Porém os autores identificaram duas razões para que houvesse a 

segregação da integração de funções e da descentralização.� Primeiro, mesmo que os 

funcionários estivessem treinados para realizar tarefas indiretas, não quer dizer que estavam 

efetivamente realizando-as. Segundo, a intenção da empresa era o de diminuir o número de 

pessoas em funções indiretas. Isto se mostrou um processo lento, pois para que o /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ fosse implementado, deveria haver uma política de não demitir funcionários 

cujos cargos haviam sido eliminados. Estes eram transferidos para outras posições, 

geralmente em departamentos indiretos. 
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6LVWHPD�GH�LQIRUPDo}HV�YHUWLFDO�
 

Karlsson e Ahlstron (1996) identificam que os times multifuncionais são grupos 

de funcionários aptos a desenvolver diferentes tarefas dentro do fluxo de valor para que os 

times possam desenvolver as tarefas de acordo com os objetivos da companhia, e estes 

necessitam receber periódica e continuamente informações diretamente do fluxo de produção. 

Essas informações podem ser de dois tipos: 

Informações estratégicas: são aquelas referentes à performance e às intenções da 

empresa como um todo. Estas possuem a característica de serem de um maior horizonte de 

apresentação. Podemos exemplificar informações estratégicas como: plano de marketing, 

planos de produção, desenvolvimento de processo e performance financeira. 

Informações operacionais: são aquelas que contêm informações sobre o próprio 

time e que incluem as dimensões de qualidade, tempo de processo, produtividade, OHDG�WLPH� 
etc. 

Segundo os mesmos autores, a informação pode ser apresentada de duas formas: 

escrita e oral. A forma oral possibilita comentários por parte dos operários, pois deve ser dada 

interativamente. As mesmas informações deveriam ser disponibilizadas na forma escrita aos 

funcionários no chão de fábrica, porém isto se mostrou mais demorado devido à relutância de 

alguns gerentes em abrir tais informações com o medo de perder poder e autoridade. 

 

���� 5HVXPR� GR� DUWLJR�� 8P� PRGHOR� GH� DYDOLDomR� GR� JUDX� GH� OHDQQHVV� GH� ILUPDV�
PDQXIDWXUHLUDV�6RULDQR�0HLHU�H�)RUUHVWHU����������
 

Desde a publicação da tese de /HDQ�0DQXIDFWXULQJ (WOMACK et al.,1990), o 

interesse em se tornar enxuto cresceu e envolveu noções de agilidade e rapidez na resposta ao 

mercado. O conceito de OHDQ tem muitos apelos ao praticante: agrega princípios de melhorias 



 46 

como o TQM, sincronismo via -XVW� LQ� 7LPH e processos integrados computadorizados nas 

áreas de desenho, gerenciamento de fábrica, suprimentos e distribuição (FORRESTER et al, 

1996). É importante ressaltar que o OHDQ só pode ser atingido com o tempo. Não é um método 

para resolver problemas de curto prazo. É uma ferramenta estratégica em mercados de 

competitividade crescentes. Teoricamente o OHDQ tem apelo acadêmico, pois é uma evolução 

natural do fordismo ou da produção em massa e ainda há um debate se este novo modelo não 

é um novo paradigma. 

Apesar do interesse, poucos conseguiram definir operacionalmente o modelo de 

OHDQ, que conseguisse medir a extensão de adoção do modelo. 

Em 1996 os autores Kalsson e Ahlstrom operacionalizaram os princípios do OHDQ 

em nove variáveis: 

EW – eliminação de desperdício 

CI – melhoria contínua 

ZD – defeito zero 

JIT – entregas -XVW�LQ�7LPH�
PULL – “puxada” de materiais 

MFT – times multifuncionais 

DEC – descentralização 

IF – integração de funções 

VIS – sistema de informações vertical 

 

O trabalho operacionalizou também uma medida de comprometimento dos 

gestores ao programa baseado no modelo de Boyer (1996). 

O segmento cerâmico britânico foi o escolhido, devido às facilidades teóricas, 

metodológicas e práticas. O objetivo deste trabalho foi verificar se a metodologia OHDQ pode 
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ser aplicada para outro tipo de setor industrial, incluindo produção manual, como apontado 

por Womack HW�DO. (1990). O ramo cerâmico britânico foi ideal para este exame. Pesquisas 

anteriores verificaram o uso em indústrias automobilísticas, eletrônicas, autopeças, máquinas 

e setores mecânicos. O setor de cerâmica britânico tem uma característica diferente destes 

outros, pois envolve trabalhos manuais, o que o tornou interessante para ser estudado. 

Soriano-Meier e Forrester desejavam verificar se era possível aplicar o OHDQ em 

setores onde há trabalhos manuais e, se sim, em qual extensão. 

A ferramenta usada neste projeto foi o VXUYH\ que, se adaptado, pode ser aplicado 

para coleta de dados em estudos futuros de teste de OHDQQHVV em empresas manufatureiras. O 

estudo também foi complementado com uma entrevista estruturada curta, dados secundários 

externos e internos, observação in loco para familiarização e a triangulação dos resultados 

para validação. 

O objetivo da pesquisa foi examinar o relacionamento entre os principais 

componentes de Kalsson e Ahlstron (1996), a adoção dos princípios do OHDQ e o 

comprometimento gerencial ao programa. Como os dados relevantes para a pesquisa não 

estavam disponíveis em dados secundários, foi necessária a coleta de dados primários. 

As hipóteses que foram testadas são: 

H1: firmas com alto grau de compromisso gerencial ao programa (mensurado por 

JIT e TQM) simultaneamente suportam este comprometimento com investimentos em suporte 

à infra-estrutura de fábrica (SMI), como medido por liderança de qualidade (QLEAD), grupos 

de solução de problemas (GROUP), treinamento (TRAIN) e HPSRZHUPHQW (WEMP). 

H2: firmas que adotaram os princípios do OHDQ (medido por grau de adoção DOA) 

têm feito mudanças na direção destes princípios (medidos por eliminação de desperdício, 

melhoria contínua, defeito zero, entregas JIT, puxada de materiais, times multifuncionais, 

descentralização, integração de funções e sistema vertical de informações). 
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H3: firmas que fizeram investimentos contínuos em infra-estrutura de fábrica 

(SMI) na direção dos princípios do OHDQ têm melhores performances. 

A unidade de análise é uma empresa. As fontes de informação estão em dois 

níveis de organização: alta direção (diretor geral) e gerentes de produção. Diferentes 

questionários foram trabalhados para cada nível: um endereçado a gerentes de produção para 

verificar a adoção do programa, outro direcionado aos diretores gerais, presidentes e diretores 

presidentes, usado para medir o nível de comprometimento da gerência com o programa. Os 

dois grupos de questionários - aplicados na presença de um pesquisador - mediram diferentes 

variáveis e, portanto, submetidos a análises separadas. Também se preparou uma curta 

entrevista estruturada, para levantamento de mais dados da firma e dos gerentes, e se 

realizaram 14 visitas a fábricas para observar o processo mais de perto. Devido a informações 

de performance consideradas confidenciais para a maioria das firmas, um estudo piloto 

mostrou-se difícil de obter através de VXUYH\. Então partiu-se para duas abordagens: 

solicitação dos balanços anuais aos diretores gerais (entretanto poucos entregaram) e 

aquisição de dados externos de uma fonte independente, a &RPSDQLHV� +RXVH� 6HDUFK� 
contratada para colher informações financeiras públicas de cada empresa estudada. 

A população foi definida como sendo indústrias de porcelana fina inglesa que 

tinham acima de 35 empregados, contidas em uma lista revisada por três especialistas da 

CERAM plc (antigo instituto de pesquisa sobre cerâmica britânica) e mantida pela %XVLQHVV�
/LQN�VWDIIRUGVKLUH sob a alínea ³YLWUHRXV�FKLQD�WDEOH�NLWFKHQ�SURGXFWV´ e ³ILQH�HDUWKHQZDUH�
WDEOH�NLWFKHQ�SURGXFWV´. 

O racional para a determinação de 35 empregados é que nesta indústria existem 

seis etapas para a produção: 

Preparação da argila 

Moldagem e secagem 
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Queima 

Decoração e cobertura 

Queima 

Embalagem 

Para cada uma das etapas é necessário pelo menos cinco operadores, o que soma 

30 trabalhadores. Adicionalmente há pelo menos cinco pessoas para a área administrativa, 

incluindo gerentes e supervisores, resultando em 35 funcionários. 

Uma lista de 45 firmas foi encontrada e depois de uma atualização nos dados, 

sobraram 36 empresas, das quais 33 aceitaram participar e preencheram os dois formulários, 

com a exceção de um diretor geral que se recusou a colaborar. Esta aderência de 90 por cento 

é bastante significativa se comparada com outras pesquisas. 

O questionário um: 

Foi elaborado para medir as variáveis relacionadas à adoção dos princípios do 

modelo. Foi administrado pessoalmente pelo pesquisador aos presidentes/ CEO’s das firmas 

participantes. 

Variáveis dependentes: 

DOA: medida pelo grau de adoção do programa através dos princípios de OHDQ, 

seguida da lista de nove princípios, os respondentes pontuaram o grau de adesão ao programa 

através de uma escala de 7 pontos, em que 1 correspondeu a "não adotado", 7 como 

"totalmente adotado" e 4 como “parcialmente adotado”. A média e o desvio padrão foram 

calculados com os pontos destas nove variáveis. A média é o valor da variável dependente 

DOA. A segunda variável, DOL grau de ³OHDQQHVV´, foi medida como o valor médio das 

nove variáveis separadas no modelo testado e desenvolvido em 1996 (FORRESTER; 

HASSAD e LILLEY, 1996). O modelo tinha a intenção de medir a adoção dos princípios OHDQ 

nas práticas de produção, no tocante à organização na produção e na função operacional. 
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A lista de Kalsson e Ahlstron (1996) com os nove princípios do OHDQ serviu de 

base para as nove variáveis independentes. Cada um dos princípios é suportado por 

indicadores derivados (determinantes) que foram teoricamente desenvolvidos. Indicadores 

operacionais (medidas) foram desenvolvidos para captar as mudanças em direção ao /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ. Cada indicador mostra a direção das mudanças tomadas pela firma. 

Questionário dois: 

Usado para medir as variáveis relacionadas à avaliação da alta gerência do 

comprometimento com o OHDQ��Foi administrado pessoalmente pelo pesquisador com cada um 

dos diretores de produção da pesquisa. O questionário mediu duas variáveis dependentes e 

quatro variáveis independentes. As variáveis dependentes são comprometimento com JIT e 

comprometimento com os programas de TQM - medido perguntando-se a taxa de 

comprometimento da gerência com os seguintes programas: -XVW� LQ� 7LPH e 7RWDO� 4XDOLW\�
0DQDJHPHQW� (TQM), através de uma escala de /LNHUW com (1) representando sem 

comprometimento, (4) comprometimento parcial e (7) comprometimento total. As variáveis 

independentes: qualidade de liderança QLEAD, grupos de solução de problemas GROUP, 

treinamento TRAIN e HPSRZHUPHQW WEMP também foram medidas. As três primeiras 

variáveis com medição de uma escala de /LNHUW com (1) significando discordo totalmente, (7) 

concordo totalmente e (4) não concordo nem discordo. A quarta variável também utilizou 

uma escala de /LNHUW, porém, (1) significando sem ênfase, (4) ênfase moderada e (7) grande 

ênfase. Este questionário foi� adaptado do modelo de Boyer (1996), que examinou quatro 

investimentos em infra-estrutura que são considerados importantes para suportar os 

programas de JIT e TQM, que em sua visão contribuem para aumento de produtividade. Estes 

são: qualidade de liderança, grupos de solução de problemas, treinamento e HPSRZHUPHQW de 

funcionários. Resultados: 



 51 

H1: 41% das firmas têm compromisso entre 5 a 7 para JIT, o que indica moderada 

ênfase no programa; por outro lado, 69% indicaram valores de 5 a 7 para TQM, indicando 

uma grande ênfase no setor para este programa. As correlações entre cada uma das variáveis 

de SMI e JIT são significantes a (p<0,05). QLEAD tem a maior correlação e significante a 

(p<0,01). As evidências suportam H1. 

 

Tabela 2 – Matriz de correlação de Pearson 
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� � � �� ����� �����

���75$,1�
� � � � �� �����

���:(03�
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*     p < 0.05   (monocaudal) 
**   p < 0.01   (monocaudal) 
Fonte: Soriano-Meirer e Forrester (2002) 

 

H2: 58% das firmas declaram ter adotado os princípios do OHDQ (valores >4), que 

indica uma alta ênfase na adoção dos princípios.  

Todas as correlações são significantes, exceto o PULL. Os IF, EW, CI, MFT, 

DEC e VIS são significantes a (p>0,01), ZD e JIT são significantes a (p>0,05), VIS e CI têm 

as maiores correlações, sendo que VIS explica 40% da variância em DOA, CI explica 13% e a 

combinação de ambas 53%. Estas evidências suportam H2. 
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Tabela 3: Matriz de correlação de Pearson. 
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     p < 0.05   (monocaudal) 
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Fonte: Soriano-Meirer e Forrester (2002) 

 

H3: o grau de OHDQ foi medido através das mudanças ocorridas entre os anos de 98 

e 95. 

A regressão para performance mostra que DOL é a mais importante variável, 

explicando 14,8% da variância na performance e significante a p>0,01. Análises de &OXVWHU 
(agrupamento)� foram conduzidas para classificar as firmas em grupos homogêneos - os 

tradicionais e os não tradicionais. Refinando as não tradicionais, dois grupos foram abertos, os 

em transição e os OHDQ. Nisto resultou uma classificação em que 25% das firmas são OHDQ; 

37,5% estão em transição e 37,5% se enquadram entre as tradicionais. Isto suporta H3. 
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Tabela 4: Matriz de correlação de Pearson. 

9DULiYHLV� �� �� ��
��'2/�

�� ����� �����

��'2&� � �� �����

���3(5)�
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**   p < 0.01   (monocaudal) 
Fonte: Soriano-Meirer e Forrester (2002) 

 

Há muitos defensores e críticos do modelo porém, pouco tem sido feito para 

operacionalizar e medir o grau de adoção do programa em um contexto organizacional. O 

objetivo do estudo foi esclarecer e operacionalizar o conceito do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ e testar 

um modelo que avalie o grau de OHDQQHVV�existente na firma. Os resultados proveram suporte 

para as três hipóteses propostas, sendo que as evidências mostram que: 

Existe um grande relacionamento entre o comprometimento gerencial para o 

JIT/TQM e investimentos no suporte da infra-estrutura da fábrica. 

Existe correlação entre as firmas que declararam adotar o OHDQ e as mudanças 

feitas em direção ao programa. 

Existe um relacionamento positivo entre os investimentos em SMI e as mudanças 

feitas em direção aos princípios e performance. 

A conclusão é de que o programa foi bem aplicado no setor de cerâmica fina 

inglesa, e isto ajuda corroborar a generalização proposta por Womack HW� DO� (1990): que o 

programa pode ser aplicado inclusive para setores onde há trabalhos manuais. O estudo tem 

implicações práticas no sentido que provê meios para ajudar uma organização a medir o grau 

de adesão ao programa via TQM e JIT. Finalmente é importante que seja ressaltado que o 

OHDQ não é uma panacéia para resolver problemas competitivos de curto prazo e seus efeitos só 

podem ser vistos no longo prazo. O estudo de Soriano-Meier e Forrester (2002) fornece um 
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meio de medir a adoção do programa OHDQ que ajuda a verificar o valor de um ponto de vista 

estratégico. Mais pesquisas serão necessárias para esclarecer a controvérsia sobre o /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ. Neste sentido, os benefícios e limitações serão explorados mais 

explicitamente no futuro, pois existem ainda grandes pontos a serem debatidos sobre o OHDQ. 

 

����2�/HDQ�0DQXIDFWXULQJ�H�D�YLVmR�EDVHDGD�HP�UHFXUVRV�GD�ILUPD��5%9��
 

Segundo Lewis (2000), o /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ foi entendido como uma 

alternativa ao modelo tradicional de produção. Este modelo levantou uma série de questões 

teóricas e metodológicas, que se mostraram relevantes do ponto de vista gerencial, devido a 

sua contribuição no campo da competitividade.  

O mesmo autor verificou uma série de preocupações que o modelo de /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ levantou, sumarizando-as em três grandes categorias: 

1) Muito do interesse no /HDQ�0DQXIDFWXULQJ foi baseado no estudo do IMVP, 

que afirmava que a indústria japonesa era duas vezes mais produtiva comparada aos 

produtores ocidentais. Williams HW�DO (1994) questionou o processo de medição, especialmente 

com relação à unidade de medida utilizada. Analisando os dados e os estudos apresentados, é 

possível sugerir que o IMVP aumentou a significância do sistema Toyota de produção, mas os 

demais produtores japoneses apresentavam níveis de performance comparáveis com o resto 

do mundo (PILKINGTON, 1998). 

2) Particularmente na Alemanha e Suécia, um grande debate foi aberto para se 

verificar como o /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ impactaria em modelos estabelecidos de produção 

(SANDBERG, 1995). Estudos identificaram grandes impactos sobre a força de trabalho 

(WILLIAMS e HASLAM 1992; GARRAHAM e STEWART, 1992), pois, no sistema OHDQ, 

há grandes demandas colocadas sobre os trabalhadores, o que tem sido destacada como um 
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problema para o recrutamento de pessoas. 

3) Verificar, identificar e quantificar os relacionamentos entre as entradas e saídas 

em um sistema complexo é bastante difícil. Mesmo que aceitemos que a indústria japonesa 

seja mais produtiva que as ocidentais, qualquer descrição de como estas indústrias atingiram 

esta performance superior deve passar por muitos filtros interpretativos. Por exemplo, a 

predominância da superioridade dos japoneses advém de sua cultura. Na mesma linha de 

pensamento, muitos estudos de EHQFKPDUNLQJ�se beneficiaram com o estudo mais detalhado, 

porém ignoraram os aspectos mais macroeconômicos das condições de mercado 

(KATAYAMA e BENNET, 1996). Exemplos disto são as recentes dificuldades da Nissan que 

se fundiu com a Renault, os problemas econômicos da Honda e também da Mazda, que foi 

comprada pela Ford. Esses casos sugerem que o sucesso do modelo de /HDQ�0DQXIDFWXULQJ 

pode ter sido um reflexo de condições de mercado específicas do período de grande 

crescimento do sistema capitalista a partir da segunda guerra mundial.  

Lewis (2000) buscou verificar o impacto competitivo do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ no 

nível de uma empresa singular. Com esta unidade de análise, sem considerar dados 

comparativos, é evidente que conseguir maiores níveis de produtividade com iguais ou 

menores recursos é um resultado positivo. A sua conclusão foi de que os dados dos casos 

estudados confirmam que, sendo OHDQ, não há uma automática melhora na performance 

financeira, portanto, contradizendo o resultado esperado. O ponto crítico está na habilidade da 

organização em conseguir se apropriar dos valores gerados pelo OHDQ. Em mercados onde há 

uma dominação de certas indústrias, como no automobilístico, os ganhos gerados pelo OHDQ 

nas empresas fornecedoras das grandes montadoras, podem facilmente ser migrados para 

estes grandes dominadores. 

Em recentes investigações sobre o relacionamento entre a adoção do /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ e rentabilidade (OLIVER e HUNTER, 1998), não foi encontrado significância 
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estatística entre altos e baixos usuários, exceto que os altos usuários exibiram maior 

volatilidade em lucros. 

Collis e Montgomery (1997) afirmam que o valor dos recursos de uma firma 

baseia-se na complexa intersecção entre as dimensões do ambiente competitivo da demanda, 

escassez e apropriabilidade, ou seja, a capacidade da empresa de apropriar-se dos benefícios 

gerados pelos recursos. O valor é criado quando os recursos são demandados pelos clientes, e 

estes recursos não podem ser copiados pelos competidores, então, ao serem gerados os lucros, 

estes são contabilizados para a firma. Os recursos podem ser de várias formas, desde a mais 

comum matéria-prima encontrada em qualquer lugar até recursos mais diferenciados como 

marcas que são muito difíceis de imitar. 

Os mesmos autores sugerem que, para que os recursos se tornem valiosos, é 

necessário que alguns requisitos sejam preenchidos: 

Exigência dos clientes: o primeiro determinante do valor do recurso é encontrado 

no produto. Um recurso valioso deve contribuir para a satisfação das necessidades dos 

consumidores, ao preço que estes querem pagar. Em qualquer tempo, o preço será 

determinado pelas: preferências do consumidor, alternativas disponíveis e produtos 

relacionados ou complementares. Esta força estrutural muda de acordo com as preferências 

dos consumidores e as ofertas dos competidores. Portanto, as empresas devem constantemente 

reforçar a atratividade da indústria em que competem e o grau em que seus recursos atendem 

às necessidades atuais e futuras. 

Escassez de recursos: um requisito necessário para que um recurso seja valioso é 

sua escassez, pois se o recurso é disponível plenamente, qualquer competidor pode adquiri-lo 

e replicar a vantagem competitiva da firma. Então, por definição, um recurso que resulta em 

vantagem competitiva deve ser incomum. Para isto o termo competência distintiva é mais 

apropriado que competência essencial. Para que uma fonte de vantagem competitiva seja 
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sustentável, esta deve persistir ao tempo. 

Inimitabilidade: Recursos que os competidores podem imitar não constituem uma 

fonte de vantagem competitiva sustentável. Para que sejam difíceis de imitar, os recursos 

devem possuir quatro características:  

1) Único fisicamente, que por definição sejam impossíveis de imitar, ou que sejam 

protegidos legalmente, sob patentes e direitos autorais, ou privilegiados pela natureza. 

2) Dependência de trajetória: são recursos que não podem ser adquiridos 

instantaneamente, mas devem ser construídos por longo tempo e são difíceis de acelerar. Por 

exemplo, a Coca-Cola é um nome reconhecido, não pode ser copiado instantaneamente, e foi 

construído por centenas de milhões de dólares em propaganda e muito tempo de investimento 

ao longo dos anos. 

3) Ambigüidade causal: implica que o potencial copiador não tem a receita para 

chegar ao resultado desejado, como, por exemplo, qual é o recurso que faz com que os fundos 

de aplicação em ações tenham melhor performance que o mercado? É a competência dos 

gerentes? É o treinamento dado aos colaboradores? É o método de escolha das ações? São os 

incentivos dados aos empregados? E se um executivo sênior deixar a companhia, conseguirá 

ele levar consigo todo o conhecimento e obter a mesma performance? 

4) Dissuasão econômica: isto ocorre quando o líder de mercado tem a capacidade 

de aumentar sua capacidade produtiva, mas devido ao tamanho limitado do mercado, escolhe 

não fazê-lo. É mais comum quando estratégias são construídas em torno de altos 

investimentos de capital, como máquinas complexas de processo contínuo que são sensíveis à 

escala e específica de determinado mercado.  

Apropriabilidade: mesmo que o recurso preencha a exigência do consumidor, e o 

fornecimento restrito se mantenha, resta ainda uma questão sobre a distribuição de lucros. 

Quem realmente capta os lucros criados pelo recurso? É um erro pensar que os lucros serão 
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captados pelos donos da empresa. Na verdade, os lucros serão recebidos pelos donos dos 

recursos, estando eles dentro da companhia ou sendo recursos externos. Por esta razão, as 

firmas estão mais interessadas em se apropriar de lucros advindos de recursos desenvolvidos 

internamente por elas, mais do que aqueles adquiridos no mercado. 

Os recursos se tornam ainda mais valiosos quando existem barreiras para sua 

duplicação, por exemplo, a reputação de alta qualidade, e produtos inovadores podem 

envolver dependência de trajetória assim como ambigüidade causal (COLLIS e 

MONTGOMERY, 1997). 

Baseado nestas definições dos autores citados, podemos concluir que o /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ é um recurso valioso (da categoria de capacidades organizacionais), pois 

combina complexas interações entre ativos, pessoas e processos, que podem dar à empresa 

uma vantagem competitiva sustentável. 

A vantagem competitiva pode ser definida como o resultado de um negócio ser 

particularmente melhor em seu mercado (ser melhor, que significa menor custo ou mais OHDQ) 

e/ou ser diferenciado no que oferece (LEWIS, 2000). O 5HVRXUFH� %DVHG� 9LHZ (RBV) é 

aplicado para explicar como esta vantagem pode ser sustentável em face às pressões 

competitivas (NANDA4, 1996 DSXG LEWIS, 2000). O tema central desta teoria estratégica é 

que recursos internos únicos são tão importantes quanto os fatores externos de mercado para 

determinar vantagens competitivas, pois certos recursos criam uma barreira à imitação. 

Barney (1991) identifica que recursos são fontes de vantagem competitiva 

sustentável caso sejam: 

Valiosos: entende-se valioso como o recurso que permite a empresa manter ou 

implementar estratégia que aumente a sua eficácia e eficiência. 

Escasso ou raro: é intuitivo que se uma empresa possui um recurso que é 

                                                
4 NANDA, A., 5HVRXUFHV�� FDSDELOLWLHV� DQG� FRPSHWHQFLHV’, in Moingeon, B. and Edmonson, A. (Eds), 

Organizational Learning and Competitive Advantage, Sage Publications, London, pp. 93-120, 1996. 
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absolutamente raro ou escasso dentre seus competidores, este recurso gerará pelo menos uma 

vantagem competitiva em relação a seus rivais, e ainda terá a possibilidade de se tornar uma 

vantagem competitiva sustentável, pois somente a empresa detentora do recurso (pelo menos 

no curto prazo) pode auferir lucros sobre o mesmo. 

Imperfeitamente imitável: é a capacidade do recurso de possibilitar à empresa 

implementar estratégias que outras concorrentes não podem conceber ou mesmo implementar 

por falta de recursos relevantes e chaves que compõem a estratégia. Os recursos são 

imperfeitamente imitáveis quando: a) a habilidade da empresa para se obter o recurso depende 

unicamente de condições históricas, b) a conexão entre a propriedade do recurso e a vantagem 

competitiva sustentável é ambígua no que concerne à causa da vantagem, ou seja, 

ambigüidade casual existe quando a conexão entre os recursos controlados pela empresa e a 

vantagem competitiva não é entendida. Não se conhece a receita para se chegar ao resultado, 

c) o recurso gerador da vantagem competitiva sustentável é socialmente complexo, é 

dependente de relacionamento entre pessoas e processos. A titulo de exemplo podemos citar 

os relacionamentos interpessoais entre os gerentes, a cultura da empresa, a reputação entre os 

fornecedores e clientes. 

Imperfeitamente substituível: outra característica de um recurso que prove à 

empresa uma vantagem competitiva é que não exista recurso equivalente que proporcione ao 

rival implementar estratégia semelhante. 

Segundo Grant (1991), a RBV faz uma crítica ao enfoque direcionado aos fatores 

externos. Ele observa que os recursos internos e capacidades da organização representam uma 

base mais estável e segura para a formulação das estratégias competitivas. Portanto, os 

recursos e as capacidades organizacionais devem ser as bases para a definição de estratégias 

competitivas sustentáveis a longo prazo, por serem mais eficientes do que as estratégias 

sustentadas nos fatores externos. Para tal, as empresas devem estar internamente bem 
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articuladas e estar cientes de que o nível de recursos (meios físicos, financeiros, tecnológicos 

e a reputação da empresa) e o clima organizacional (habilidades organizacionais) definirão a 

capacidade da companhia para adaptar-se às mudanças no padrão de concorrência (GRANT, 

1991). 

O mesmo autor enfatiza que a premissa da RBV é que as empresas se diferem 

umas das outras, pois cada uma possui um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis e uma 

capacidade organizacional aos quais chamamos de recursos. Uma vez que os recursos não 

podem ser acumulados instantaneamente, a escolha estratégica é delineada pelo seu estoque 

de recursos e sua velocidade em adquirir ou acumular novos recursos. Sem assimetrias ou 

restrições nas taxas de mudança, qualquer organização poderia seguir qualquer estratégia que 

desejasse e, como resultado, estratégias vencedoras poderiam ser facilmente imitadas e os 

lucros tenderiam a zero. Recursos, portanto, são o cerne para a formação da estratégia que é a 

essência da vantagem competitiva sustentável. 

Os recursos da empresa incluem todos os ativos, capacidades, processos 

organizacionais, atributos, informação, conhecimento e demais propriedades da empresa que a 

permitem conceber e implementar estratégias que melhoram a eficiência e a efetividade 

(DAFT, 1983). 

Na linguagem da análise estratégica tradicional, os recursos da empresa são forças 

que podem ser usadas para conceber e implementar estratégias (LEARNED; CHRISTERSE; 

ANDREWS e GUTH5, 1969 DSXG BARNEY 2002; PORTER, 1981). 

Para Collis e Montgomery (1997), recursos podem ser de várias formas, desde o 

fator mais comum e amplamente disponível e facilmente comprado até o mais diferenciado 

recurso como marca, que deve ser desenvolvido por muitos anos e é muito difícil de imitar. 

Os mesmos autores propõem a classificação dos recursos em três categorias: 

                                                
5 LEARNED, E. P., CHRISTENSEN, C. R., ANDREW, K. R., GUTH, W. %XVLQHVV�SROLF\��Homewood, IL: 

Irwin, 1969. 
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ativos tangíveis, intangíveis e capacidades organizacionais. 

Ativos tangíveis são os mais simples de valorizar, pois são aqueles que aparecem 

nos balanços patrimoniais. Incluem prédios, terrenos, fábricas, materiais, dentre muitos 

outros. Mesmo que ativos tangíveis sejam recursos essenciais para a estratégia da empresa, 

devido a sua natureza, raramente são fonte de vantagem competitiva. Existem exceções, a 

infra-estrutura de comunicação (fios e cabos de telefone), uma conexão de alta velocidade 

para troca de informações, propriedades localizadas próximas a locais turísticos são também 

recursos que suportam lucros incomuns. 

Ativos intangíveis incluem recursos como reputação da empresa, marcas, culturas, 

conhecimento tecnológico, patentes, conhecimentos acumulados e experiência. Estes ativos 

desempenham papel importante na vantagem competitiva da firma. Eles também têm uma 

propriedade importante de não ser consumido pelo uso, pelo contrário, ativos intangíveis 

podem aumentar pelo uso em vez de diminuir. Por esta razão, podem ser uma base valiosa 

para uma expansão diversificada. 

Capacidade organizacional não é fator isolado como os ativos tangíveis e 

intangíveis, mas é uma combinação complexa de ativos, pessoas e processos que a 

organização usa para transformar entradas em saídas (matéria-prima em produto acabado, por 

exemplo). Aplicado à produção, esta capacidade organizacional é que governa a eficiência das 

atividades da empresa. Se bem desenvolvida, as capacidades organizacionais podem ser 

fontes de vantagem competitiva, pois capacitam a organização a converter mais 

eficientemente, que os rivais, as entradas, (quer sejam serviços ou produtos que resultam em 

maior eficiência ou qualidade), em saídas, como por exemplo, o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ. 

O fato de fazer dos recursos e capacidades da firma a fundação para uma 

estratégia de longo prazo está firmado em duas premissas: Primeiro, recursos internos e 

capacidades provêm a direção básica para a estratégia da firma. Segundo, recursos e 
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capacidades são a origem primária de lucro para a firma (GRANT, 1991). 

Baseado em Lewis (2000), a figura 4 ilustra como funciona a dinâmica da 

vantagem competitiva sustentável. Por exemplo, alguns recursos podem ser estratégicos se 

não for possível a imitação pelos rivais. As firmas não necessitam ter a propriedade dos 

recursos estratégicos, podem pertencer a seus fornecedores, e similarmente todos os processos 

de criação de valor ultrapassam os limites da firma, envolvendo clientes atuais e potenciais. 

Resultados significativos são alcançados quando tornam a firma melhor e/ou diferente. 

 

Figura 5 – A dinâmica interna da vantagem competitiva sustentável  
Fonte:Lewis, 2000 

/HDQ�SURGXFWLRQ caracteriza-se por um reduzido nível de 
entrada de recursos para um certo nível de saídas. Isto é 
atingido com a eliminação de desperdícios do sistema. 
Primeiramente a eliminação de desperdício de recursos 
(materiais, estoques), mas inclui também a t ransformação 
de outros recursos como pessoas, tecnologia de processos, 
instalações.

FLUXO: após a defin ição do fluxo de 
valor, o OHDQ�SURGXFWLRQ enfatiza a 
atividade de produção como um fluxo 
direto ao consumidor. Este processo 
revela os pontos de desperdício e tem 
grandes implicações na estrutura da 
organização.

ÍPRODUÇÃO PUXA DA: o conceito 
OHDQ�SURGXFWLRQ é quando o cliente 
puxa o produto (exatamente quando 
necessário) através da operação. 
Internamente, isto requer novos 
métodos de trabalho, como células de 
produção, controles de NDQEDQ etc. e 
também há mudanças profundas na 
cadeia de produção, pois requer que os 
fornecedores trabalhem com just in 
time (JIT), lotes pequenos de produção, 
certificação de qualidade etc.

Ï/HDQ�SURGXFWLRQ remove o desperdício 
através da perfeição (defe itos zero, 
melhoria contínua) no processo produtivo. 
Técnicas envolvem controle estatístico do 
processo (SPC), círcu los de qualidade, 
remuneração baseada em performance, 
rotatividade de tarefas etc.

Entradas Saídas

Fornecedores Clientes

A Firma

Fonte: Lewis, 2000
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Em sua pesquisa, Lewis (2000) tenta verificar se uma empresa aumentou sua 

efetividade interna ao converter entradas em saídas (medidos em relação a critérios como: 

estoques de produtos em processo, estoques de produtos acabados, performance de entrega e 

de qualidade, número de empregados, espaço de produção etc.). Isto reduz relativamente os 

custos, o que poderia resultar em melhoria da performance do negócio como um todo (medido 

por rentabilidade ou fatia de mercado etc.). 

O modelo de /HDQ�0DQXIDFWXLUQJ relaciona vantagem na performance produtiva 

com a aderência a três princípios chaves: 

1) Melhoria no fluxo de materiais e informações através das funções do negócio. 

2) A ênfase no deixar que o consumidor puxe os produtos através da compra, em 

vez do empurrar da organização através da produção de estoques (este sistema dispara a 

produção no chão de fábrica pelo NDQEDQ). 

3) O comprometimento com a melhoria contínua que é possibilitada pelo 

desenvolvimento das pessoas. 

Porém mesmo com estas regras gerais, o conceito de /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ é 

bastante vago e confuso. Buscando evidências empíricas, medidas foram desenvolvidas para 

conectar a grande variedade de ferramentas com técnicas, muitas delas baseadas em princípios 

opostos. 

Toda esta situação nos aponta que o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ não é algo fácil de ser 

imitado. Interessantemente, o estudo original do IMVP foi grandemente influenciado pela 

Toyota e o trabalho de Taichi Ohno em particular, que dez anos após sua aposentadoria 

escreveu um livro (OHNO, 1988) no qual foi capaz de descrever o processo produtivo da 

Toyota como um processo coerente. Isto foi um grande incentivo para muitos cientistas 

sociais, engenheiros e consultores procurarem a explicação sistemática do sucesso da Toyota 

(WOMACK HW�DO, 1990; MONDEN, 1983; GODDARD, 1986; HARRISON, 1992; CHENG e 
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PODOLSKY, 1996). Com isto, foi incentivada a “desconstrução” do sistema, ou seja, foram 

identificadas as ferramentas utilizadas pela Toyota, que supostamente garantiam os resultados 

superiores, e tirado o foco dos 30 anos de acertos e desacertos em que a Toyota aprendeu com 

o uso destas ferramentas (LEWIS, 2000). Toda a análise de sistemas deve levar em conta a 

história e o contexto em que foi concebido. E agora é grandemente aceito que o /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ� nasceu no Japão tendo como pai Taiichi Ohno, mas esta influência de 

formação não é bastante divulgada. Como exemplo, inovações em operações clamadas como 

sendo da Toyota (OHNO, 1988) já eram utilizadas pela Ford em 1920 (WILLIAMS HW� DO, 
1994). 

Na pesquisa de Lewis (2000), é valorizado não somente o relacionamento entre 

resultados e ferramentas/técnicas que aparentemente derivam do resultado, mas também é 

considerado de onde a firma começou (sua história) e a implementação específica por qual 

passou. Cada empresa vai seguir seu próprio e único caminho para implementar R� /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ. Isto pode ser definido como condições iniciais às quais todas as firmas estão 

sujeitas, e a implementação específica pela qual passou (quais técnicas aplicadas em quais 

ordens etc.) para atingir o resultado do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ��
Em sua pesquisa, Lewis (2000) entende que é difícil definir o /HDQ�

0DQXIDFWXULQJ. As três firmas estudadas, apesar de parecerem similares, em um primeiro 

momento se revelaram diferentes quando estudadas mais profundamente. Isto mostrou a 

importância das condições iniciais, que levam a uma trajetória única de cada empresa na 

implementação do OHDQ. 

Lewis (2000) propõe que o sucesso do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ em prover vantagem 

competitiva sustentável é contingente ao contexto externo da firma, como mostrado na figura 

2. Fatores contextuais podem incluir: tipo de mercado (atividade de competição, perfil de 

demandas diferentes); tecnologia dominante no setor; estrutura de cadeia produtiva etc. 
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Figura 6 – Elementos da vantagem competitiva sustentável. 
Fonte: Lewis, 2000 

 

Já existem evidências que sugerem a necessidade de maiores perspectivas 

contingênciais sobre o modelo do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ. Algumas pesquisas (KATAYAMA e 

BENNET, 1996) têm reivindicado que o /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ é incapaz de responder a 

grandes oscilações de demandas agregadas de volume, argumentando que, na época do estudo 

IMVP, a economia japonesa apresentava características bastante específicas que criaram 

Recursos Processos Saídas

Barreiras à imitação

EXTERNO

INTERNO

Recursos podem ser definidos como os tijolos 
da firma. Eles podem ser tangíveis 
(máquinas), intangíveis (marcas), mas para 
entender vantagem competitiva, é necessário a 
distinção entre fatores estratégicos específicos 
da firma e os vários recursos de entrada da 
firma (matérias-primas, tecnologias 
disponíveis, combustíveis etc.) para os quais 
há no mercado em abundância.

Apesar de certos recursos criarem diretamente 
uma vantagem competitiva (exemplo: 
exploração de uma mina de diamantes), o 
maior valor estratégico está no mecanismo de 
sua exploração no processo de negócios que 
entrega produtos no mercado. Uma firma 
consiste em um sem número de de processos 
de negócios distintos (marketing, produção, 
desenvolvimento de produtos etc.) e cada um 
destes compreende um número de atividades 
diferentes.

A sustentabilidade de qualquer vantagem 
competitiva depende de barreiras existentes 
que previnem os rivais de imitar ou removar
recursos chaves. Segundo Barney (1991), os 
recursos são estratégicos se forem: escassos, 
imperfeitamente móveis, imperfeitamente 
imitáveis e imperfeitamente substituíveis.

Vantagem competitiva pode ser definida como 
o resultado de um negócio ser melhor que de 
seus rivais competitivos (melhor pode ser com 
custos menores) e/ou ser diferenciado no que 
oferece.

Fonte: Lewis, 2000
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condições para uma alta e estável demanda doméstica. 

O modelo de vantagem competitiva sustentável argumenta que os recursos 

(pessoal preparado, informação de mercado, dados tecnológicos etc.) criam valor quando 

agem nos processos. Por vezes, estes processos permitem que a empresa aprenda e com isto 

crie novos recursos. Aprendizado nas organizações pode ser de um sem número de formas 

(HUBER, 1991), mas é útil distinguir entre: o desenvolvimento de eficiência progressiva e 

rotinas confiáveis x progressiva superação quando defrontada com novas situações (SITKIN, 

1991). O primeiro (eficiência progressiva e rotina confiável) é o coração do modelo /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ, com sua ênfase na perfeição através da melhoria contínua. Quando aliado aos 

conceitos de fluxo de valor e produção puxada, o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ sugere um modelo de 

informação e fluxo de material bastante organizado. 

Caso o ambiente em que a firma se encontra seja estável e mude vagarosamente 

ao longo do tempo, então a vantagem competitiva poderia se transformar em sustentável por 

meio desta adaptação (LEWIS, 2000). 

Apesar de estudar apenas um setor, Lewis (2000) entende que não é permitido 

fazer comparações entre setores. O artigo chama a atenção para a importância do contexto, e 

não somente ao setor estudado. Alguns mercados podem eleger certos recursos como 

estratégicos e sendo assim, tendem a deixar gerentes do sistema /HDQ�0DQXIDFWXULQJ com 

uma dinâmica de poder alterada em relação ao staff chave. 

Outra constatação apresentada por Lewis (2000) é que, quanto maior o sucesso da 

firma nos princípios do /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ, menor será o engajamento para atividades 

inovadoras ou transformadoras, pois a ênfase do programa é a melhoria contínua (NDL]HQ), que 

entende-se ser incremental e não revolucionária ou transformadora. 

Muita atenção tem se dado para os resultados que o OHDQ� PDQXIDFWXULQJ pode 

oferecer às empresas (SORIANO-MEIER e FORRESTER, 2002; LEWIS, 2000; 
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KARLSSON  e AHLSTRON, 1996) e como medi-los. 

Segundo o modelo proposto por Karlsson e Ahlstron (1996), para que se possa 

determinar se uma firma é OHDQ, está em transição ou ainda trabalha de acordo com os 

modelos tradicionais, é necessário que se meça o progresso feito em relação a um período 

anterior. É importante fazer distinção entre os determinantes e performance do /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ. O objetivo do OHDQ quando implementado é obter melhoria na produtividade, 

atingir nível de qualidade adequada, diminuir tempos de produção, reduzir custos, entre 

outros. Os determinantes do /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ são as ações tomadas, os princípios 

implementados e as mudanças feitas na organização para se atingir a performance desejada 

(KARLSSON e AHLSTRON, 1996). 

Segundo os mesmos autores, quando se estuda o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ como o 

determinante da performance, é necessário operacionalizá-lo em detalhes a fim de analisar o 

processo de mudança apropriadamente. A idéia de progresso é importante no conceito, pois 

segundo Soriano-Meier e Forrester (2002), o OHDQ não é uma ferramenta de curto prazo, mas 

sim uma ferramenta estratégica de longo prazo. 

Este modelo pode ser usado como ferramenta para acompanhar o progresso em 

direção ao /HDQ�0DQXIDFWXULQJ. Ele pode dar respostas às perguntas mais freqüentes: as ações 

que tomamos estão nos levando na direção do /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ? Quais progressos 

estamos fazendo nas diferentes variáveis? (KARLSSON e AHLSTRON, 1996). 

�

����2�/HDQ�0DQXIDFWXULQJ�H�3HUIRUPDQFH�
 

A mensuração de desempenho das empresas está sempre associada a uma questão 

de qual o propósito da mensuração (YOUNG e O’BYRNE, 2003). Indicadores de 

desempenho, mesmo que satisfatórios não devem ser únicos em qualquer situação, e é comum 
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a maioria das empresas se valerem de mais de uma medida, cada uma gerando benefícios 

variados e atendendo a diferentes propósitos.  

Embora as medidas de desempenho corporativo possam ser dividas e entendidas 

por muitas dimensões, Young e O’Byrne (2003) as dividem em cinco categorias básicas: 

1. Medidas de lucro residual 

2. Componentes do lucro residual 

3. Medidas baseadas no mercado 

4. Medidas de fluxo de caixa 

5. Medidas de lucro tradicionais 

 

��� 0HGLGDV�GH�OXFUR�UHVLGXDO��
São obtidas pela subtração dos custos de capital de terceiros e do capital próprio do lucro 

operacional, não se importando se é regime de competência ou caixa: 

• EVA© – (FRQRPLF�9DOXH�$GGHG�

• Lucro econômico (EVA não ajustado) 

• Valor adicionado em caixa - CVA (&DVK�9DOXH�$GGHG). 

 

��� &RPSRQHQWHV�GR�OXFUR�UHVLGXDO��
São os elementos do lucro que tipicamente não incluem os custos de capital. 

Podem ser vinculados às responsabilidades da média gerência. 

• EBIT – Lucro antes das despesas financeiras e do imposto de renda 

• EBITDA – EBIT somado às depreciações e amortizações 

• NOPAT – Lucro operacional líquido após o imposto de renda 

• RONA – Retorno sobre ativos líquidos 
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��� 0HGLGDV�EDVHDGDV�QR�PHUFDGR��
São baseadas no mercado de ações, e somente para empresas de capital aberto. 

• RTA - Retorno total do acionista 

• MVA - Valor adicionado de mercado 

• VCF - Valor de crescimento de futuro 

 

��� 0HGLGDV�GH�IOX[R�GH�FDL[D��
Desenhadas para contornar o regime de competência da contabilidade. 

• FCO - Fluxo de caixa das operações 

• FCL - Fluxo de caixa livre 

• CFROI - Retorno do investimento em termos de caixa 

 

��� 0HGLGDV�GH�OXFUR�WUDGLFLRQDLV��
Incluem as métricas mais utilizadas pelos executivos e analistas externos. 

• LPA - Lucro por ação 

Algumas medidas podem se encaixar em mais de uma categoria, como 

exemplificadas abaixo: 

• CVA e EBITDA também são medidas de fluxo de caixa. 

• EBIT é um componente do lucro residual e também uma medida tradicional de 

lucro. 

 

Para uma melhor visualização das métricas de desempenho, a Tabela 5 apresenta 

uma comparação entre as medidas tendo as seguintes especificações como base: tipo de 

medida, valor ou %, se inclui o custos de capital de terceiros, se inclui o custos do capital 

próprio, se é mensurável no nível divisional (ou apenas no nível corporativo), qual a 
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facilidade de se calcular o índice, se tem a inflação considerada, se inclui o valor dos 

investimentos futuros. 

Com este panorama, é possível identificar quais métricas podem ser as mais adequadas para o 
fim que se necessita. 
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Tabela 5 – Comparação entre as métricas de desempenho (YOUNG e O’BYRNE, 2003). 
 

 

 
Medida Tipo de 

medida $ ou % 
Inclui custo de 
capital de 
terceiros 

Inclui custo de 
capital próprio 

mensurável no 
nivel divisional 

Facilidade de 
cálculo 

Ajustada pela 
inflação 

Inclui valor dos 
investimentos  
futuros 

EVA LR $ Sim Sim Sim Média Possível Não 
Lucro econômico LR $ Sim Sim Sim Alta Não Não 
CVA LR/FC $ Sim Sim Sim Média/alta Em geral não Não 
EBIT CLR/LT $ Não Não Sim Alta Não Não 
EBITDA CLR/FC $ Não Não Sim Alta Não Não 
NOPAT CLR $ Não Não Sim Alta Não Não 
RONA CLR % Não Não Sim Alta Em geral não Não 
RTA BM % * * Não Alta Não Sim 
MVA BM $ * * Não Alta Não Sim 
Retorno em excesso BM $ Sim Sim Não Baixa/média Não Sim 
VCF BM $ * * Não Alta Não Sim 
FCO FC $ Não Não Sim Alta Não Não 
Fluxo de caixa livre FC $ Não Não Sim Alta Não Não 
CFROI FC % Não Não Sim Baixa Sim Não 
Lucro líquido LT $ Sim Não Sim Alta Não Não 
LPA LT $ Sim Não Não Alta Não Não 
LR=lucro residual 
CLR=componente de lucro residual 
BM=baseada no mercado 
FC=fluxo de caixa 
LT=lucro tradicional 
*Os custos do capital não estão incluídos de modo explícito nas medidas baseadas em mercado 
mas estão refletidos indiretamente nas taxas de desconto que o mercado atribui aos fluxos esperados 
de fluxos de caixa futuros ou EVA's. 
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Young e O’Byrne (2003), argumentam que as medidas de lucro residual levam em 

consideração o custo do capital próprio e de terceiros, diferentemente das medidas baseadas 

em mercado cuja vantagem é a incorporação da expectativa de mercado, porém são restritas 

às empresas que têm ações negociadas publicamente. Entretanto os índices de lucro residual, 

como por exemplo o EVA, não estão limitados aos princípios contábeis geralmente aceitos, 

tornando-os índices que geram números com significado econômico apropriado. Por um outro 

lado, necessitam de ajustes complexos, tornando-os restritos no cálculo. 

As medidas baseadas em componentes do lucro residual, apesar de serem mais 

diretas em seus cálculos, somente são possíveis serem calculadas no nível de setor, divisão ou 

unidade de negócio. Abaixo destes níveis, rateios e alocações são necessários, fazendo com 

que seus resultados não sejam diretos. 

As medidas de fluxo de caixa têm o diferencial de serem fáceis de se calcular, e 

oferecem a vantagem de relacionarem o desempenho com a capacidade do negócio de gerar 

fluxo de caixa. Porém, em análise efetuada pelos autores Young e O’Byrne (2003), foi 

verificada que o cálculo para estes índices necessita de ajustes contábeis, o que o torna 

complexo e trabalhoso. 

As medidas tradicionais de lucro, têm a vantagem de já estarem disponíveis nos 

relatórios financeiros exigidos, e a despeito de suas deficiências, são acompanhadas pelo 

mercado e são bem conhecidas e amplamente utilizadas, como é o caso dos lucros por ações. 

Um dos principais aspectos negativos é que não consideram os custos do capital próprio. 

No estudo conduzido por Soriano-Meier e Forrester (2002), foram utilizados dois índices de 

mensuração de criação de valor. Estes índices são duas medidas tradicionais de mensuração: 

vendas por funcionário e giro do ativo.  



 73 

As fórmulas seguem abaixo: 

Vendas por funcionário  
osfuncionári de Número

LíquidasVendas
=  

 

Giro do Ativo 
ativos dos Total

LíquidasVendas
=   
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Neste capítulo desenvolveremos a definição do problema de pesquisa, a

delimitação deste problema, as hipóteses levantadas e a serem testadas, as variáveis 

dependentes e independentes envolvidas na solução proposta, bem como sua 

operacionalização. 

����'HILQLomR�GR�SUREOHPD�

Buscando o melhor entendimento sobre a definição de problema de pesquisa, 

encontramos vários autores que o conceituam. Richardson (1999) pontua as condições para se 

determinar um problema:  

i. Caso se refira às ciências sociais, ele deve ser de natureza social.  
ii. Deve ser concreto e formulado de maneira clara e precisa.  

iii. Não deve estabelecer juízos de valor - se algo é melhor que outro.  
iv. Deve ser observável e ter possibilidade de verificação empírica.  
v. Não deve ser de um caso isolado ou único, mas algo representativo e, se 

possível, generalizado.  
vi. Deve ser original, salvo quando houver um novo ponto de vista sobre o mesmo

assunto.  

Já Cervo e Bervian (1996) definem o problema como uma questão que envolve 

intrinsecamente uma dificuldade teórica ou prática, para a qual se deve encontrar uma 

solução. 

O assunto será questionado pela mente do pesquisador a fim de transformá-lo em 

questão. As perguntas devem se formuladas de tal forma que permitam a resposta por meio da 

pesquisa. 
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As vantagens de se formular o problema são várias, como vemos a seguir: 

1) Limita com exatidão qual o tipo de resposta se está buscando.  

2) Leva o pesquisador a uma reflexão benéfica sobre o assunto.  

3) Fixa roteiros para o levantamento bibliográfico e a coleta de dados.  

4) Auxilia a escolha de cabeçalhos para o sistema de tomada de apontamentos.  

5) Discrimina com precisão os apontamentos que serão tomados, ou seja, aqueles que 
contribuem para a resposta do problema.  

 

Segundo Kerlinger (1977), em pesquisa científica comportamental, problemas de 

engenharia ou de valor não são problemas científicos, uma vez que não são testados 

empiricamente. Problemas de engenharia procuram o melhor meio de se conseguir algo, e a 

ciência não pode resolvê-los, pois não é possível testá-los. Eles não afirmam nem implicam 

relações entre variáveis. Eles questionam o modo de como as coisas são feitas. A ciência é 

capaz de fornecer sugestões e inferências sobre as possíveis respostas, mas não pode 

respondê-las diretamente. Do mesmo modo, questões de valor também não podem ser 

respondidas pela ciência, pois juízos de valor humanos se baseiam em posição social, vida, 

experiências etc. - e estes questionamentos requerem opiniões pessoais que são impossíveis de 

testar empiricamente, porque há um julgamento moral que prevalece sobre uma prática social. 

Proposições testáveis são aquelas que contêm variáveis que podem ser medidas ou 

manipuladas ou que implicam tais medições ou manipulações de variáveis. Testáveis 

empiricamente significa dizer que são, de alguma forma, capazes de ser provados corretos ou 

incorretos, pela evidência. 

Em sentido geral, o problema de pesquisa mostra uma situação que exige 

discussão, investigação, decisão ou solução. A definição mais satisfatória é: um problema é 

uma abordagem que questiona como as variáveis estão relacionadas. 
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O problema de pesquisa é, em primeiro lugar, uma questão, uma frase 

interrogativa, e, em segundo, uma pergunta sobre como os fenômenos ou variáveis estão 

relacionados. 

Três critérios podem ajudar a compreender o problema de pesquisa: 

1. O problema deve expressar uma relação entre duas ou mais variáveis 
(Como A está relacionado com B? Como A e B estão relacionados com 
C?).  

2. O problema deve ser expresso em forma interrogativa. 

3. A pergunta deve ser elaborada de forma tal que implique na possibilidade 
de teste empírico. Teste empírico significa que seja obtida evidência real 
sobre a relação apresentada no problema. Às vezes é difícil dizer que o 
problema tem implicações de teste empírico. 

Tendo, então, como base esses autores, a pergunta-problema desta pesquisa é: 

Um maior comprometimento com o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ (medido pelo grau de 

implementação do programa) redundou em melhora na criação de valor (medidas por 

variáveis econômico-financeiro-contábeis)? 

Baseado na afirmação dos proponentes do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ� de ser um modelo 

aplicável em qualquer indústria ao redor do mundo, queremos verificar dentre as empresas 

brasileiras que foram capazes de implementar o programa, qual foi o grau de 

comprometimento com os princípios pregados no programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ (medido por 

grau de adoção dos princípios /HDQ – DOA) e se a implementação redundou em uma melhora 

na criação de valor (mensurada por variáveis financeiro-contábeis). 
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A delimitação do estudo refere-se à moldura que o autor coloca em seu estudo. É 

onde determina o que será abordado e o que ficará fora do trabalho. Muitos temas de pesquisa 

são extremamente amplos, e não é possível sempre analisar o todo, escolhe-se apenas partes 

desta realidade (VERGARA, 1998). 

O bom senso faz com que o pesquisador escolha o tema e sua abrangência a fim 

de contribuir com o conhecimento existente. Portanto, a delimitação do problema ou do tema 

é necessária para que possa ser encaminhado operacionalmente. Geralmente o tema tem uma 

amplitude que abrange vários estudos e interpretações, cabendo ao pesquisador decompô-lo, 

assim como selecionar com precisão seu campo de atuação. Isto não significa 

descontextualizar o tema ou perder a referência do todo da qual faz parte (PÁDUA, 1997). 

Neste sentido, entendemos que a delimitação do problema se faz importante, uma 

vez que a indústria brasileira é bastante diversa. Propomos a delimitação da pergunta-

problema para: 

Um maior comprometimento com o programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ (medido por 

grau de implementação do programa) no setor de máquinas e implementos agrícolas redundou 

em melhora na criação de valor (medidos por variáveis econômico-financeiro-contábeis)? 

Para este estudo, conceituamos empresas brasileiras, aquelas que, mesmo sendo 

transnacionais, possuem unidades fabris no país que podem ou não trabalhar na 

implementação do programa /HDQ�0DQXIDWXULQJ. Subentende-se que caso estas invistam em 

cursos, treinamentos, conhecimentos conceituais do programa e das ferramentas que o 

suportam, significa que têm o interesse em se tornarem enxutas. 
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O setor de máquinas e implementos agrícolas é um setor importante dentro da 

economia brasileira, uma vez que o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities 

agrícolas. Outro fato que torna o setor altamente interessante, é a particularidade de ser um 

setor que emprega uma mão de obra intensa, possibilitando a comparação de dados entre o 

estudo original de Soriano-Meier e Forrester (2002) que aplicou o modelo na indústria de 

porcelana fina inglesa. 

����+LSyWHVHV�

Hipóteses são enunciados que relacionam duas ou mais variáveis. Na concepção 

científica de Kerlinger (1977), implicam na possibilidade de testes empíricos. Os problemas 

de pesquisa devem ter a mesma intenção de relacionar as variáveis, porém, aqueles de forma 

interrogativa e as hipóteses, de forma afirmativa. Apesar de serem idênticos em sua 

substância, as hipóteses precisam ser mais específicas do que os problemas e estão mais 

próximas das operações de teste e pesquisa. 

As hipóteses têm o objetivo de tirar o homem de si mesmo, e a formulação 

apropriada e seu uso capacitam-no a testar aspectos da realidade com um mínimo de 

distorções causadas pelas suas predileções. Elas são uma ferramenta poderosa para o avanço 

da ciência, pois podem ser testadas e comprovadas correta ou incorretamente à parte das 

crenças do homem. 

Para que estas sejam cientificamente úteis, é necessário que sejam testáveis, ou no 

mínimo que contenham implicações para teste. Após a identificação das variáveis, é preciso 

ter um meio operacional para manipular ou medir suas relações. 

Barros e Lehfeld (1986, p.101) propõem que a elaboração de hipóteses é 

necessária para a orientação do pesquisador na coleta de dados.
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Os mesmos autores definem que a hipótese é “uma proposição antecipadora à 

comprovação da realidade existencial. É uma espécie de pressuposição que antecede a 

constatação dos fatos”. Hipótese é uma tentativa de resposta ao problema de pesquisa. 

Seguindo na mesma linha, Scharader6 (1974, p.47, DSXG KÖCHE, 1997), propõe 

que as hipóteses são exteriorizações conjecturais sobre a relação entre dois fenômenos. 

Como orientação, ou diretriz geral, as hipóteses devem ser simples, claras, 

compreensíveis e passiveis de verificação. O seu enunciado deve ser preciso, a fim de evitar 

sentido ambíguo, e assim facilitar o desenvolvimento do processo de pesquisa. 

Triviños (1987, p.106) enumera seis condições essenciais para que a formulação 

de hipóteses seja correta: 

1. Devem ser expressas numa linguagem clara, simples. Os termos 
utilizados não podem levar à confusão. 

2. Os termos devem possuir a qualidade de verificação empírica. 

3. Elas devem ser específicas, não amplas. 

4. Devem ter o apoio de uma teoria; surgir no âmbito de um campo 
teórico. 

5. Se possível, devem ter uma dimensão geral, devem ter abrangência 
ampla. 

6. Devem ser uma proposta que ajude a esclarecer o problema de pesquisa 
em questão. 

 

Segundo o entendimento de Köche (1997), hipóteses podem ser classificadas de 

acordo com o que as fundamenta. São de quatro níveis: ocorrências, empíricas, plausíveis e 

convalidadas. 

As hipóteses fundamentadas em ocorrências são palpites lançados sem 

justificativas ou no máximo, amparadas por conhecimentos obscuros e experiências 

                                               
6 SCHARADER, A. ,QWURGXomR�j�SHVTXLVD�VRFLDO�HPStULFD�  Porto Alegre, Globo. 1974. 
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ambíguas. Estas geralmente surgem em campos onde a ciência ainda não foi suficientemente 

desenvolvida. 

As do nível empíricas estão um pouco mais elaboradas em relação às do tipo 

fundamentadas em ocorrências, pois têm em seu favor algumas evidências empíricas 

preliminares que justificam a escolha de suposições e das correlações por elas estabelecidas. 

As hipóteses plausíveis se inter-relacionam com a teoria de maneira coerente e 

lógica, não tendo a deficiência das empíricas. Estas são deduções lógicas a partir do 

conhecimento disponível e acumulado pela ciência e, quando falseadas, são incorporadas. 

Nesta classificação, a ciência possui um papel fundamental, sendo suas teorias não 

um produto de observação e catalogação de fatos, mas de uma crescente e consciente correção 

de suas teorias. É bastante prudente, lógico e seguro que, quando se proponham hipóteses em 

uma pesquisa, pulam-se as etapas já vencidas pela ciência.  

As hipóteses plausíveis não surgem do vazio, mas são aspectos de criação da 

cultura. Estas hipóteses se apóiam e se controlam mutuamente, surgindo aí o problema da 

estagnação, pois apoiando e controlando-se mutuamente, não há avanços significativos. Os 

grandes progressos nas ciências deveram-se à ousadia de pensadores de propor algo inovador, 

contundente, rompendo com a forma tradicional de ver a realidade.

As hipóteses convalidadas são as que se sustentam em um sistema de teorias, 

assim como as plausíveis, e ao mesmo tempo, encontram apoio em evidências empíricas da 

realidade. Representam o nível ótimo, pois oferecem condições de se alcançar os dois ideais 

da ciência: o da racionalidade e o da objetividade. ; 

As hipóteses são necessárias quando: 

1) Tentamos resumir e generalizar os resultados de nossas investigações.  

2) Tentamos interpretar generalizações anteriores. 
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3) Tentamos justificar e fundamentar nossas opiniões. Planejamos um 

experimento ou uma investigação para obter mais dados.  

4) Queremos submeter uma suposição à prova. 

Podemos também enumerar importantes funções das hipóteses: 

1) Generalizar uma experiência, resumindo ou ampliando dados empíricos 

disponíveis. 

2) Promover inferências, atuando como afirmações ou conjecturas iniciais 

sobre o caráter, a quantidade ou as relações entre os dados. 

3) Servir como guia para a investigação. 

4) Atuar na tarefa de interpretação de um conjunto de dados ou de outras

hipóteses. 

5) Como sendo uma proteção para outras hipóteses. 

Richardson (1999), propõe que as hipóteses também sejam classificadas segundo 

três aspectos: 

1. Em relação à universalidade:  

Uma hipótese pode afirmar algo que ocorre em determinado caso. 

A hipótese pode afirmar algo que ocorre sempre que determinado 

fenômeno ocorra. 

2. Em relação à freqüência: 

Uma hipótese pode se referir à freqüência de acontecimentos. Exemplos 

20% das pessoas que fumam têm câncer; é elevada a probabilidade das 

crianças terem problemas se seus pais se separarem. 

A hipótese pode dizer respeito à freqüência da ligação entre variáveis. 
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3. Em relação à sua ligação causal: 

Uma hipótese pode afirmar se um acontecimento ou uma característica 

específica é um dos fatores que determina outra característica ou 

acontecimento. 

Neste trabalho, as hipóteses a serem testadas são do modelo 4-C (Câmbio 

Contínuo, Compromisso Contínuo) do estudo de Soriano-Meier e Forrester (2002), “Um 

modelo de avaliação do grau de 'OHDQQHVV' de empresas manufatureiras”. 

H1: empresas que dizem ter alto grau gerencial de comprometimento com o 

/HDQ� 0DQXIDFWXULQJ (medido por comprometimento com JIT e programa TQM),

simultaneamente demonstram este comprometimento com investimentos em infra-estrutura de 

manufatura (SMI - infra-estrutura humana que dá suporte à manufatura), medida por liderança 

de qualidade (QLEAD); grupos de solução de problemas (GROUP); treinamento (TRAIN) e 

HPSRZHUPHQW ao operário (WEMP). 

H2: empresas que afirmam adotar os princípios do /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ
(medido por grau de adoção DOA) têm feito mudanças em direção a estes princípios (medido 

por eliminação de desperdício, melhoria contínua, defeito zero, entregas JIT, puxada de 

material, times multifuncionais, descentralização, integração de funções e sistema vertical de 

informações). 

H3: empresas que fizeram seguidamente investimentos na infra-estrutura da 

fábrica (SMI) e mudanças em direção aos princípios do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ são empresas 

OHDQ e, portanto, tem melhores performances em relação às que estão em transição e às que 

ainda trabalham no modelo tradicional. 
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As três hipóteses são necessárias para se examinar a estrutura conceitual 

desenvolvida neste estudo. H1 avalia o primeiro componente do modelo 4-C, o grau de 

comprometimento da gerência com o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ. H2 analisa o grau de mudanças 

feitas em direção ao OHDQ� 0DQXIDFWXULQJ. H3 relaciona os dois primeiros componentes, 

comprometimento com o OHDQ�e mudanças em direção ao OHDQ, com a performance. 

����9DULiYHLV�

Neste momento, é pertinente a discussão sobre o que são variáveis, uma vez que 

hipótese é a relação entre uma ou mais variáveis. 

Variáveis são aspectos, fatores, características individuais, os quais são passíveis 

de mensuração a fim de discernir o objeto de estudo. Por exemplo: o aprendizado da 

matemática entre alunos do primeiro grau está relacionado com a sua dedicação ao estudo. A 

variável DSUHQGL]DJHP� GD� PDWHPiWLFD pode ser avaliada com instrumentos de testes que 

possam medir o desempenho dos alunos, atribuindo a estes valores em uma escala de pontos. 

A outra variável GHGLFDomR�DR�HVWXGR também pode ser mensurada, por exemplo, utilizando-

se horas de estudo ou quantidade de exercícios elaborados - é passível de colocação em uma 

escala. 

As variáveis podem ser classificadas em dependentes e independentes.  

������9DULiYHLV�GHSHQGHQWHV�

Dependente: é o fator ou propriedade que é o efeito, o resultado, conseqüência, 

resposta de algo que foi estimulado. A variável dependente não é manipulável, mas é o efeito 

observado como resultado da manipulação da variável independente.
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As varáveis dependentes a serem testadas no modelo são: 

Comprometimento com -XVW�LQ�7LPH�

Comprometimento com 7RWDO�4XDOLW\�0DQDJHPHQW

Grau de adoção dos princípios do /HDQ�0DQXIDFWXULQJ� �

Performance  

�
������9DULiYHLV�LQGHSHQGHQWHV�

Independente: é o fator determinante para que ocorra um determinado resultado. É 

a condição ou causa de um efeito, é o estímulo que condiciona a resposta. A variável 

independente em uma pesquisa experimental é aquela que é manipulada pelo pesquisador para 

ver que influência tem sobre um determinado resultado. 

Em pesquisas complexas, com vários fatores inter-relacionados, temos a figura da 

variável modeladora, ou seja, uma figura com as mesmas características da variável 

independente mas em um nível secundário. Para Tuckmam7 (1972, p.41, apud Köche (1997, 

p.113)), a variável modeladora é aquela que pode ser medida, manipulável ou selecionada 

para que possa descobrir se ela modifica a relação da variável independente para com o 

fenômeno observado. 

As variáveis independentes a serem testadas no modelo são: 

Liderança de qualidade 

Grupo de solução de problemas 

Treinamento 

(PSRZHUPHQW�
                                               
7 TUCKMAN, B. W. &RQGXFWLQJ�HGXFDWLRQDO�UHVHDUFK��New York: Harcourt. (1972). 
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Eliminação de desperdícios 

Melhoria contínua 

Defeitos Zero 

-XVW�LQ�7LPH��
Puxado ao invés de empurrado  

Times multifuncionais  

Descentralização de responsabilidades 

Funções integradas 

Sistema vertical de informação 

����'HILQLomR�RSHUDFLRQDO�

Em qualquer estudo científico de qualquer natureza, as variáveis devem estar 

presentes quer sejam nas hipóteses ou no problema de pesquisa. Para a solução do problema, 

as variáveis precisam ser isoladas para serem conceituadas e operacionalizadas. As variáveis 

podem ser entendidas como conceitos passíveis de mensuração numérica, quantitativa ou 

classificada em duas ou mais categorias, no caso de serem atributos como sexo, estado civil 

etc. 

Para Richardson (1999, p.25) há duas formas de conceituação: a estrutural e a 

funcional. A estrutural é um processo mental de abstração das características do objeto de 

estudo, ou seja, o pesquisador deve extrair dos objetos de estudo suas características. Na 

segunda forma, deve-se abstrair as funções do objeto. 

É importante fazermos uma distinção entre os conceitos de definição e de 

definição� operacional. O primeiro conceito é amplo, geral, enquanto que o conceito de 

definição operacional é restrito, específico, voltado diretamente para o objeto, possibilitando 

assim a sua mensuração e observação. 
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Para Kerlinger (1977, p.46), há dois tipos de definição: a constitutiva e a 

operacional. Definições constitutivas são definições de dicionário e, portanto, utilizadas por 

todos. Porém não são suficientes para fins científicos. 

As definições operacionais são relacionamentos entre os conceitos e as 

observações. São uma maneira de pensar e operar racionalmente, isto possibilitou uma 

mudança radical na pesquisa comportamental, especialmente a área de psicologia e educação. 

A definição operacional atribui um significado a um constructo ou variável 

especificando as atividades ou operações necessárias para medi-lo ou manipulá-lo. Uma 

metáfora pode ser traçada aqui como sendo um manual de instruções para o pesquisador - diz 

como se deve proceder. 

Os cientistas operam em dois níveis. No primeiro, situa-se o campo das hipóteses, 

dos constructos. No segundo, encontra-se o da observação e manipulação. Os dois níveis são 

ligados pela definição operacional. 

Como exemplo, podemos ter a afirmação de que a “frustração produz agressão”. 

Esta é uma afirmação do nível I, para poder testar deve-se trabalhar no nível II, manipular ou 

observar a frustração e medir a agressão. Para se chegar ao nível II, deve-se planejar como 

chegar lá. O meio é a definição operacional, que faz a ponte entre o constructo e a realidade.  

Nas pesquisas sobre educação, a realização é definida operacionalmente como 

sendo a média de notas (MN), que é obtida atribuindo-se as notas de 5, 4, 3, 2, 1 e 0 para os 

conceitos A, B, C, D, E e F, respectivamente. Esta é a definição operacional de realização: dar 

significado concreto a um constructo realização.  

Um exemplo interessante é: as mulheres difíceis são mais atraentes aos homens do 

que as não tão difíceis? Como medir a mulher difícil? Sujeitos do sexo masculino receberam 

cinco pastas com informação sobre uma mulher. Três delas tinham formulários para seleção 

de candidatos, contendo as possíveis reações da mulher a cinco homens, seus prováveis 



 87 

candidatos. Foram feitas marcas nas pastas para se identificar se as mulheres eram fáceis ou 

difíceis - as que atribuíssem o conceito de escolhido com toda certeza em todos os critérios 

era identificada como fácil e a que não se interessasse por nenhum dos candidatos era 

considerada difícil. Uma definição muito habilidosa. 

Entretanto, para que uma pesquisa seja bem conduzida, a qualidade das definições 

operacionais é fator importante. Há muitas críticas sobre trabalhos que erraram 

completamente o alvo na definição operacional. Há constructos que nunca serão possíveis 

definir operacionalmente, conceitos como agressão, repressão, ansiedade, autoritarismo, 

aprendizagem, realização e assim por diante. Definições operacionais geralmente são 

definições limitadas cujo objetivo é ajudar o pesquisador a chegar a aspectos da realidade 

comportamental, porém há sempre o perigo de errar.  

Para Triviños (1987, p.108), é necessário que se operacionalizem as variáveis ou 

os conceitos, ou seja, como muitas vezes as variáveis são conceitos e estes podem ser 

definidos de maneira ambígua, estes devem ser operacionalizados para lhes dar um sentido 

prático ou uma maneira que seja fácil observar. A variável idade, conceitualmente é o tempo 

de vida de uma pessoa, animal ou objeto, mas operacionalmente pode ser medida em anos de 

vida de uma pessoa e ainda agrupada em faixas etárias, assim facilitando sua análise.  

Tendo então como base os conceitos apresentados anteriormente, os autores 

Soriano-Meier e Forrester (2002) operacionalizaram os constructos conforme descritos na 

Tabela 6 abaixo. �
As justificativas tiveram como fonte base o /p[LFR� /HDQ� ±�*ORVViULR� LOXVWUDGR�

SDUD� SUDWLFDQWHV� GR� SHQVDPHQWR� OHDQ� (2003), Karlsson e Ahlstron (1996), Brunet e New 

(2003), Soriano-Meier e Forrester (2002), Hunter (2001/2002), Radnor e Boarden (2004).  
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Tabela 6 – Definições operacionais dos constructos. 

Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Comprometimento 
com JIT 

-XVW�LQ�7LPH�
segundo o /p[LFR�
/HDQ��é quando o 
processo é 
provido pela 
quantidade exata, 
no tempo exato e 
no lugar exato em 
que será utilizada.

Escala de 7 pontos dada 
pelo respondente sobre o 
comprometimento da 
gerência com o programa 
JIT. 

Sendo o sistema JIT um 
dos pilares do sistema 
OHDQ �/p[LFR�/HDQ���é 
esperado que quanto mais 
OHDQ, maior o 
comprometimento da 
gerência com o programa.

Com-to-JIT 
VD 

Comprometimento 
com TQM 

 Escala de 7 pontos dada 
pelo respondente sobre o 
comprometimento da 
gerência com o programa 
TQM. 

Segundo o /p[LFR�/HDQ, a 
qualidade é um dos 
principais objetivos do 
sistema OHDQ; neste 
sentido, é esperado que 
quanto mais OHDQ, maior o 
comprometimento da 
gerência com o programa 
TQM. 

Com-to-TQM 
VD 

Liderança de 
qualidade 

 Escala de 7 pontos dada 
pelo respondente sobre: 
•1 Responsabilidade do 

líder do 
departamento pela 
qualidade 

•2 Liderança da 
gerência da fábrica 
pela melhoria da 
qualidade 

•3 Performance da 
qualidade como alta 
prioridade na 
avaliação do 
gerenciamento da 
fábrica 

•4 Encorajamento dos 
líderes de 
departamento por 
JIT. 

•5 Encorajamento da 
alta direção ao 
empregados pelo 
envolvimento no 
processo de 
melhoria de 
produção. 

O /p[LFR�/HDQ�pontua que 
a qualidade é um dos 
principais objetivos do 
sistema OHDQ. É esperado 
que quanto mais OHDQ, 
maior o comprometimento 
da liderança, da gerência e 
dos operadores com a 
qualidade. 

QLEAD VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Grupo de solução 
de problemas 

 Escala de 7 pontos dada 
pelo respondente sobre: 
•1 Estabelecimento de 

grupos de solução de 
problemas 

•2 Quantidade de 
problemas 
solucionados pelo 
grupo 

•3 Número de opiniões 
e idéias dos 
membros do time 
consideradas antes 
da tomada de 
decisão. 

Para Karlsson e Ahlstron 
(1996), uma das 
características mais 
marcantes na organização 
do trabalho no /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ é a 
abundante utilização de 
times multifuncionais. 
Com base nesta 
afirmação, quanto maior a 
utilização de grupos de 
solução de problemas, 
maior o grau de 
³OHDQHVV´�

GROUP VI 

Treinamento  Escala de 7 pontos dada 
pelo respondente sobre: 
•1 Se os funcionários 

são submetidos a 
treinamento para 
fazerem tarefas 
múltiplas. 

•2 Se os funcionários 
são recompensados 
por aprenderem 
novas tarefas 

•3 A comparação da 
fábrica em relação à 
média da indústria 

•4 Nível de 
competência técnica 
dos funcionários. 

Para Karlsson e Ahlstron 
(1996), sendo uma 
característica marcante na 
organização do trabalho 
no /HDQ�0DQXIDFWXULQJ�a 
utilização de times 
multifuncionais (em que 
todos os membros do time 
estão aptos a desempenhar 
diferentes tarefas 
anteriormente 
desempenhadas por 
departamentos de suporte, 
como manutenção, 
controle de qualidade 
etc.), e para que isto 
aconteça de maneira 
correta, é necessário que 
os operadores recebam 
treinamento adequado 
para que possam realizar 
tarefas. Com isto, o 
treinamento em tais áreas 
é essencial. 

TRAIN VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Empowerment  Escala de 7 pontos dada 

pelo respondente sobre: 
•1 Escopo das tarefas 

dadas aos 
funcionários 

•2 Quantidade de 
responsabilidade 
sobre planejamento 
dada aos 
funcionários 

•3 Se os funcionários 
têm 
responsabilidade por 
inspeções/qualidade 

•4 Nível de cooperação 
entre 
funcionário/gerente 

•5 Melhoria na 
motivação dos 
funcionários 

•6 Melhoria no 
treinamento do 
supervisor 

•7 Melhoria no 
treinamento dos 
funcionários 

Para Karlsson e Ahlstron 
(1996), o time 
multifuncional é também 
apto a realizar tarefas que 
anteriormente eram 
realizadas por outros 
departamentos ou áreas de 
suporte. Os times 
multifuncionais são 
unidades autônomas de 
trabalho e estes fazem os 
papéis de supervisão, 
quando treinados para a 
tarefa. Portanto, há a 
possibilidade de 
diminuição de níveis 
hierárquicos. Com isto, 
espera-se que a empresa 
que caminha para o OHDQ
tenha maior 
descentralização das 
decisões para níveis 
hierárquicos mais baixos. 

WEMP VI 

Grau de adoção dos 
princípios do /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ

 Escala de 7 pontos dada 
pelo respondente sobre 
cada um dos nove pontos 
de adoção do programa. 

 DOA VD 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Eliminação de 
desperdícios 

Segundo o /p[LFR�
/HDQ� qualquer 
atividade que 
consome recurso, 
porém não agrega 
valor ao cliente, 
e, portanto, este 
não está disposto 
a pagar por isto, é 
denominado 
desperdício, ou 
PXGD em japonês.

Escala de 7 pontos dada 
pelo respondente sobre 
as mudanças 
(aumentos/diminuições) 
entre 2000 e 2003 dos 
seguintes itens: 
•1 Valor de WIP em 

relação a vendas 
•2 Média em minutos 

do tempo de 
produção entre 
setup. 

•3 Média em minutos 
necessários para 
efetuar mudanças 

•4 Média de horas de 
espera de máquina 
devido a mau 
funcionamento. 

•5 Tempo total de 
máquina (% de 
utilização/ 

       capacidade) 
•6 Média mensal de 

materiais 
transportados de um 
local para outro 
dentro da fábrica 

•7 Distância física total 
em metros que as 
partes são 
transportadas 
durante a produção. 

•8 Valor médio por 
semana de VFUDS
(perdas de produção)

•9 Valor médio por 
semana de 
retrabalhos 

Segundo o /p[LFR�/HDQ, 
há sete tipos de 
desperdícios:  
1.Produção em excesso: 
produzir além do que é 
necessário para o próximo 
processo ou para o cliente. 
É considerado o pior dos 
tipos, pois contribui para a 
ocorrência dos demais seis 
tipos. 
2.Espera: operadores 
aguardando enquanto as 
máquinas operam, falhas 
no processo, peças que 
não chegam em tempo etc.
3.Transporte: 
movimentação 
desnecessária dentro do 
processo, como por 
exemplo produz-se e 
envia para um 
almoxarifado; em uma 
segunda etapa, retira-se 
deste almoxarifado. Há a 
possibilidade de evitar o 
envio ao almoxarifado e a 
retirada, se a segunda 
etapa estivesse logo após 
a primeira. 
4.Processamento: realizar 
etapas desnecessárias ou 
incorretas, devido a 
projetos ou equipamentos 
ruins. 
5.Estoque: construir 
estoques maiores que os 
necessários. 
6.Movimentação: 
operadores fazendo 
atividades ou movimentos 
desnecessários para obter 
ferramentas, máquinas, 
peças, documentos etc. 
7.Correção: inspeção, 
retrabalho e refugo. 
É esperado que a empresa 
OHDQ tenha valores 
decrescentes significando 
melhoria na eliminação de 
desperdícios. 

EW VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Melhoria contínua É a constante 

melhoria do 
sistema de 
produção, ou do 
fluxo completo 
de valor, com o 
objetivo de 
agregar maior 
valor com menor 
desperdício. 
Segundo Brunet e 
New (2003), 
NDL]HQ é a palavra 
japonesa para 
melhoria, é a 
maneira de 
mobilizar a força 
de trabalho a 
contribuir com o 
desenvolvimento 
de sua empresa. 

Escala de 7 pontos dada 
pelo respondente sobre 
as mudanças 
(aumentos/diminuições) 
entre 2000 e 2003 dos 
seguintes itens: 
•1 Número de 

sugestões por 
funcionário por ano 

•2 % de sugestões 
implementadas 

Segundo Brunet e New 
(2003), NDL]HQ�é a palavra 
japonesa para melhoria, é 
a maneira de mobilizar a 
força de trabalho a 
contribuir com o 
desenvolvimento de sua 
empresa. Neste sentido, 
quanto mais OHDQ, maior a 
participação dos 
funcionários em número 
de idéias e sugestões. 

CI VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Defeitos Zero Segundo o /p[LFR�

/HDQ (2003), são 
métodos que 
asseguram a 
todas as partes e 
produtos  
qualidade 
necessária sem 
defeitos ou 
defeito zero. Para 
que isto seja 
possível, os 
produtos devem 
ser à prova de 
defeitos desde 
seu inicio. Brunet 
e New (2003) 
identificam o 
defeito zero como 
sendo ações 
associadas a uma 
mentalidade da 
organização na 
qual os 
funcionários 
espontaneamente 
e autonomamente 
melhoram os 
processos. 

Combinação de a, b, c, d.
a) Escala de 7 pontos 

dada pelo 
respondente sobre as 
mudanças (aumentos 
/ diminuições) entre 
2000 e 2003: 

•1 Num. de pessoas 
dedicadas ao 
controle de 
qualidade 

•2 O tamanho da área 
de ajustes e 
manutenção 

•3 % de inspeções 
feitas pelo controle 
de qualidade. 

a) Escolha do 
respondente entre: 

•1 Operadores 
identificam produtos 
defeituosos e param 
a linha. 

•2 Operadores 
identificam produtos 
defeituosos, mas não 
param a linha. 

•3 O departamento de 
controle de 
qualidade identifica 
o problema e 
informa o gerente da 
produção. 

c) Escolha do 
respondente entre: 

•1 As peças/partes 
defeituosas são 
enviadas de volta ao 
operador 
responsável pelo 
defeito para ajuste. 

•2 O operador separa a 
peça e ajusta. 

•3 O dept. de consertos 
ajusta a peça 
defeituosa. 

d) Escolha do 
respondente entre: 

•1 O processo é 
controlado através 
de indicadores 
dentro do processo. 

•2 As medidas são 
feitas após cada 
processo. 

•3 As medições são 
feitas somente após 
o produto terminado.

Segundo o /p[LFR�/HDQ�
(2003), SRND�\RNHV são 
métodos que asseguram a 
toda a parte e produto a 
qualidade necessária sem 
defeitos ou defeito zero. 
Para que isto seja 
possível, os produtos 
devem ser à prova de 
defeitos desde seu início. 
Para uma empresa se 
mostrar OHDQ, espera-se 
que tenha havido 
diminuições no item a). 
O item b) está relacionado 
com a descentralização de 
responsabilidades e é 
esperado que quanto mais 
próximo do 1, mais OHDQ��
O item c) está relacionado 
com a descentralização de 
responsabilidades e é 
esperado que quanto mais 
próximo do 1, mais OHDQ��
Segundo o /p[LFR�/HDQ, o�
MLGRND�consiste em 
fornecer aos operadores e 
às maquinas a habilidade 
de detectar a ocorrência 
de anomalias, e o poder 
para parar imediatamente 
o processo. Para que esta 
condição seja possível, é 
necessário que haja 
indicadores de controle 
dentro do processo. 
Portanto, para que a 
empresa seja OHDQ, no item 
d), ele deve estar mais 
próximo do 1. 

ZD VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Just in Time  O /p[LFR�/HDQ�

identifica o JIT 
como sendo o 
conceito de que 
cada processo é 
provido pela 
quantidade exata, 
no tempo exato e 
no lugar onde 
será utilizada. O 
JIT é um dos 
pilares do 
programa /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ, 
ele se baseia no 
nivelamento da 
produção, ou 
KHLMXQND�

Combinação de a), e b). 
a) Escala combinada de 

7 pontos dada pelo 
respondente sobre as 
mudanças 
(aumentos/ 

        diminuições) entre 
2000 e 2003 dos 
seguintes itens: 

•1 Tempo de produção 
entre troca de VHWXSV
(modelo de 
processo) de 
máquinas. 

•2 Valor de ZRUN�LQ�
SURFHVV em relação a 
vendas. 

•3 Quantidade de 
tempo gasto em 
processamento de 
cada ordem. 

b) Escolha do 
respondente entre: 

•1 -XVW�LQ�7LPH�
seqüencial possível. 

•2 Tipos específicos de 
entregas -XVW�LQ�
7LPH� possíveis.  

•3 Os lotes são 
entregues -XVW�LQ�
7LPH���

Cada processo é provido 
pela quantidade exata, no 
tempo exato em que será 
utilizada e no lugar onde 
será utilizada. O JIT é um 
dos pilares do sistema 
/HDQ�0DQXIDFWXULQJ. Com 
o JIT, é possível a 
eliminação dos 
desperdícios para que a 
qualidade seja melhorada, 
o custo seja menor, o 
tempo de produção seja 
menor e o tempo de ciclo 
(freqüência com que uma 
peça ou produto é 
completado por processo) 
seja também menor. 
Portanto para o item a), é 
esperado menores valores 
para cada questão. 
1. Maior flexibilidade 

significa mais VHWXSV, 
portanto deve haver 
menor tempo de 
produção entre os 
VHWXSV. 

2. Estoque significa 
desperdício, ou PXGD
em japonês. 

3. Dentro da “casa” do 
TPS, um dos 
objetivos do OHDQ é 
lead times mais 
curtos. 

No item b), dentro da 
filosofia OHDQ, quanto 
maior a flexibilidade, 
mais enxuto é o processo, 
portanto quanto mais 
próximo de JIT 
seqüencial, ou seja, de 
tipos diferentes, maior o 
grau de ³OHDQQHVV´. 

JIT VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Puxado ao invés de 
empurrado  

Para o /p[LFR�
/HDQ, a produção 
puxada é o 
método de 
controle da 
produção em que 
o processo 
posterior avisa o 
imediatamente 
anterior de suas 
necessidades, 
fazendo com que 
se elimine a 
produção em 
excesso. É 
também a 
maneira pela qual 
o material é 
planejado, 
produção contra 
pedido, em lugar 
de produção para 
estoque ao longo 
do processo de 
produção. 

Escala combinada de 7 
pontos dada pelo 
respondente sobre as 
mudanças 
(aumentos/diminuições) 
entre 2000 e 2003 dos 
seguintes itens: 
a) Número médio de 

estágios no processo 
de produção (fluxo 
de material) que 
usam sistema 
puxado. 

b) Processos ligados 
diretamente. 

c) Média semanal de 
quantidade material 
programado para 
entrega. 

d) Quantidade média 
de material que pode 
ser requisitados 
instantaneamente. 

Sistema puxado de 
materiais é a maneira pela 
qual o material é 
planejado, através de 
puxada (produção contra 
pedido) em lugar de 
empurrada (produção para 
estoque) ao longo do 
processo de produção. 
Neste método, o processo 
avisa o processo 
imediatamente anterior de 
suas necessidades, 
fazendo com que se 
elimine a produção em 
excesso. Neste sentido é 
esperado que a empresa 
OHDQ�tenha o maior 
número de processos com 
o sistema puxado. 

PULL VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Times 
multifuncionais  

São grupos de 
funcionários 
aptos a realizar 
diferentes tarefas 
(funcionários 
capacitados a 
realizar mais de 
uma tarefa no 
time, e estas são 
rotacionadas no 
time). 
Geralmente estão 
organizadas ao 
longo de uma 
célula de 
produção que é 
parte de um fluxo 
de produção 
(Soriano-Meier e 
Forrester, 2002). 
Para Karlsson e 
Ahlstron (1996), 
uma das 
características 
mais marcantes 
na organização 
do trabalho no 
/HDQ�
0DQXIDFWXULQJ, é 
a abundante 
utilização de 
times 
multifuncionais. 

Combinação de a) e b). 
a) Escala combinada de 

7 pontos dada pelo 
respondente sobre as 
mudanças 
(aumentos/ 

       diminuições) entre 
2000 e 2003 dos 
seguintes itens: 

•1 Número total de 
pessoas trabalhando 
em times. 

•1 Número de times. 
•1 Número médio de 

pessoas em cada 
time. 

•2 Número de tarefas 
em processo de 
produto 
desempenhada pelos 
times. 

•3 Número de 
classificações de 
trabalho (MRE�
FODVVLILFDWLRQV) 

•4 Número de tarefas 
diferentes que cada 
operador é treinado. 

•5 Número de áreas 
funcionais em que o 
operador é treinado. 

•6 Quantidade média 
em horas de 
treinamento formal 
dado ao novo 
funcionário. 

b) Escolha do 
respondente entre: 

Mudança de tarefas ente 
os operadores dentro do 
time. 
a) Continuamente. 
b) A cada hora. 
c) A cada dia. 
d) A cada semana. 
e) A cada mês. 
f) A cada ano. 
g) Menos de uma vez 

ao ano. 

Times multifuncionais são 
grupos de funcionários 
que são aptos a realizar 
diferentes tarefas 
(funcionários são 
capacitados a realizar 
mais de uma tarefa no 
time, e as tarefas são 
rotacionadas no time). 
Geralmente estão 
organizadas ao longo de 
uma célula de produção, 
que é parte de um fluxo de 
produção (Soriano-Meier 
e Forrester, 2002). 
Para Karlsson e Ahlstron 
(1996), uma das 
características mais 
marcantes na organização 
do trabalho no /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ é a 
abundante utilização de 
times multifuncionais. O 
percentual de pessoas 
trabalhando em times 
multifuncionais é maior 
que em empresas 
tradicionais. Devido à 
característica de times 
multifuncionais, os 
operadores recebem 
treinamento em diferentes 
áreas, podendo realizar 
tarefas que anteriormente 
eram feitas por 
departamentos diferentes. 
Com os times 
multifuncionais realizando 
tarefas anteriormente de 
outros departamentos 
indiretos ou de suporte, o 
treinamento em tais áreas 
é essencial. Neste sentido 
é esperado que empresas 
OHDQ tenham o maior grau 
possível nas questões do 
item a). 
Para que os operários 
sejam aptos a realizar as 
tarefas em cada posição 
de produção, ou posto de 
trabalho, é esperado no 
item b) que as mudanças 
de tarefas tendam para 
continuidade. 

MFT VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Descentralização 
de 
responsabilidades 

Para Karlsson e 
Ahlstron (1996), 
outra 
característica do 
/HDQ�
0DQXIDFWXULQJ é 
que as 
responsabilidades 
são 
descentralizadas 
para os times 
multifuncionais, 
isto implica que 
não há nível 
hierárquico de 
supervisão, 
cabendo aos 
times a sua 
própria gestão. 

Combinação de a), e b). 
a) Escala combinada de 

7 pontos dada pelo 
respondente sobre as 
mudanças 
(aumentos/ 

       diminuições) entre 
2000 e 2003 dos 
seguintes itens: 

•1 Número de 
funcionários da 
fábrica aptos a 
assumir 
responsabilidades 
para liderança de 
times. 

•2 Número de 
operadores aos quais 
foram delegados 
responsabilidades de 
liderança de times. 

•3 Número �de níveis 
hierárquicos na 
fábrica. 

•4 Número médio de 
áreas funcionais que 
o time tem 
responsabilidade. 

b) Escolha do 
respondente entre: 

•1 A liderança do time 
é rotativa entre os 
membros. 

•2 Tarefas de 
supervisão são feitas 
pelo time. 

•3 Nível de supervisão 
separado na 
organização. 

Para Karlsson e Ahlstron 
(1996), o time 
multifuncional é também 
apto a realizar tarefas que 
anteriormente eram feitas 
por outros departamentos 
ou áreas de suporte. Os 
times multifuncionais são 
unidades autônomas de 
trabalho. Estes fazem os 
papeis de supervisão, 
quando treinados para a 
tarefa e portanto, há a 
possibilidade de 
diminuição de níveis 
hierárquicos. Quanto 
maior o número de aptos 
em assumir liderança de 
times, maior a 
descentralização da 
responsabilidade dentro 
da fábrica. No mesmo 
sentido, quanto maior o 
número de operadores 
líderes de times, maior a 
descentralização da 
responsabilidade dentro 
da fábrica. Isto terá, como 
decorrência natural, um 
menor úmero de níveis e 
uma maior abrangência da 
responsabilidade dos 
times, portanto para o 
item a) é esperado que 
maiores números sejam 
mais OHDQ. 
No item b), é esperado 
que a liderança seja 
rotativa entre os membros 
do time. 

DEC VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Funções integradas Karlsson e 

Ahlstron (1996), 
o time 
multifuncional 
também realiza 
tarefas que 
anteriormente 
eram feitas por 
outros 
departamentos ou 
áreas de suporte, 
como por 
exemplo: 
compras, 
movimentação de 
materiais, 
controle e 
programação da 
produção, 
manutenção e 
controle de 
qualidade. Isto 
faz com que o 
número de tarefas 
adicionais que o 
time realiza 
aumente, e, como 
conseqüência, o 
número de 
funcionários 
indiretos podem 
ser reduzidos. 

Escala combinada de 7 
pontos dada pelo 
respondente sobre as 
mudanças 
(aumentos/diminuições) 
entre 2000 e 2003 dos 
seguintes itens: 
1. Número médio de 

tarefas indiretas 
realizadas pelo time 

2. Número de 
funcionários diretos 
de produção. 

3. Número de 
funcionários 
indiretos da 
produção (i.e. 
funções de suporte). 

Baseado na mesma 
justificativa dos times 
multifuncionais, é 
esperado que sejam 
maiores os valores para 
empresas mais OHDQ.  

IF VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Sistema vertical de 
informação 

Karlsson e 
Ahlstron (1996) 
identificam que 
os times 
multifuncionais 
são grupos de 
funcionários 
aptos a 
desenvolver 
diferentes tarefas 
dentro do fluxo 
de valor. Para que 
os times possam 
desenvolver as 
tarefas de acordo 
com os objetivos 
da companhia, 
estes necessitam 
receber 
periodicamente e 
continuamente 
informações 
diretamente do 
fluxo de 
produção. Estas 
informações 
podem ser de dois 
tipos: 
Informações 
estratégicas, 
referentes à 
performance e às 
intenções da 
firma como um 
todo. 
Informações mais 
operacionais, 
aquelas do tipo 
que contêm 
informações 
sobre o próprio 
time que incluem 
as dimensões de 
qualidade, tempo 
de processo, 
produtividade, 
lead time etc. 

Combinação de a), e b). 
a) Escala combinada de 

7 pontos dada pelo 
respondente sobre as 
mudanças 
(aumentos/ 

       diminuições) entre 
2000 e 2003 dos 
seguintes itens: 

•1 Número de áreas 
cobertas pela 
informação dada aos 
funcionários, por 
exemplo: planos de 
marketing, planos de 
produção, 
desenvolvimento de 
processos, 
performance 
financeiras etc. 

•2 Perspectiva de 
tempo dada aos 
funcionários da 
produção, menos de 
um ano ou mais de 
um ano. 

•3 Número de métricas 
diferentes usadas 
para medir a 
performance dos 
times. 

•4 Freqüência com que 
a informação é dada 
aos funcionários 
(feedback). 

b) Escolha do 
respondente entre: 

1. Informação sempre 
disponível em locais 
destinados para tal, 
diretamente no fluxo 
de produção. 
Reuniões regulares 
para apresentação e 
discussão dos 
resultados. 

2. Informação oral e 
escrita dada 
regularmente. 

3. Informação escrita 
dada regularmente. 

4. Nenhuma 
informação é dada 
aos funcionários. 

Karlsson e Ahlstron 
(1996) identificam que os 
times multifuncionais são 
grupos de funcionários 
aptos a desenvolver 
diferentes tarefas dentro 
do fluxo de valor, para 
que os times possam 
desenvolver as tarefas de 
acordo com os objetivos 
da companhia, estes 
necessitam receber 
periodicamente e 
continuamente 
informações diretamente 
do fluxo de produção. 
Estas informações são do 
tipo operacional sobre a 
sua performance, e 
também informações 
estratégicas como plano 
de marketing, planos de 
produção, 
desenvolvimento de 
processo e performance 
financeira. É esperado, 
para o item a), que 
empresas OHDQ tenham 
assinalado valores 
próximo do máximo. 
O item b), é esperado que 
as empresas OHDQ sejam 
próximo de 1. 

VIS VI 
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Constructo Conceito Operacionalização Justificativas Variável 
Performance  Composição de dois 

dados financeiros: 
vendas por funcionário e 
giro do ativo. 

No /p[LFR�/HDQ, os 
autores afirmam que o 
7R\RWD�3URGXFWLRQ�6\VWHP
(TPS) tem como objetivo 
o menor custo, o OHDG�WLPH
mais curto e a melhor 
qualidade. Tendo como 
base esta afirmação, é 
esperado que a 
performance da empresa 
seja comparativamente 
melhor a cada período de 
análise. 

PERF VD 

Fonte: Soriano-Meier e Forrester, 2002. 

 

 

 



 101 

��352&(',0(1726�0(72'2/Ï*,&26�
 

Neste capítulo apresentaremos um resumo do artigo de Soriano-Meier e Forrester 

(2000), o qual é a base do modelo a ser testado em nosso trabalho. Mostraremos a seguir o 

método a ser seguido para a pesquisa, o qual contemplará a amostra, população alvo, o 

planejamento da pesquisa, o instrumento de coleta de dados, o plano da coleta dos dados, sua 

análise e tabulação e as escalas a serem utilizadas.   

�
����0HWRGRORJLD��WpFQLFDV�H�LQVWUXPHQWR�GH�FROHWD�GH�GDGRV��

Nesta seção mostraremos o método utilizado para obtenção do resultado no

trabalho de Soriano-Meier e Forrester (2002). 

������0pWRGR�

O principal método a ser utilizado neste estudo é o FURVV�VHFWLRQDO� VXUYH\�� A 

VXUYH\ se mostra mais apropriada para os objetivos desta pesquisa, que é examinar a relação 

entre os componentes do modelo 4-C (SORIANO-MEIER e FORRESTER, 2002): o 

comprometimento gerencial com o /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ, mudanças em sua direção e a 

performance. A unidade de análise é uma empresa. 
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Segundo Richardson (1999), para que um instrumento consiga captar o 

comportamento de um sujeito em um universo de situações, é necessário que o instrumento 

tenha seu conteúdo validado, ou seja, que este instrumento contenha perguntas e itens das 

diferentes situações, e o grau em que as perguntas ou itens representam essas situações é 

chamado de validade de conteúdo. 

Em nossa pesquisa, o instrumento que já foi utilizado em pesquisa anterior, 

portanto seria necessário garantir que o instrumento refletisse o mesmo sentido e intenções do 

instrumento original em inglês. 

Para que tal objetivo fosse atingido, sob orientação do professor Horácio Soriano-

Meier, validamos o conteúdo de acordo com as seguintes etapas: 

Após a tradução dos instrumentos de coleta de dados, os questionários foram 

submetidos à apreciação de três professores Phd’s do Instituto Presbiteriano Mackenzie, de 

onde surgiram melhorias que foram implementadas ao texto dos questionários. 

Tendo com base os questionários já validados pelos acadêmicos, estes

questionários foram submetidos à apreciação de dois gerentes de planta, os quais responderam 

aos questionários e sugeriram mudanças a fim de que a compreensão fosse melhorada. 

Ao findar a fase de validação dos conteúdos dos questionários, foi feita uma 

tradução de volta ao inglês (%DFNWUDQVODWLRQ), feita por um especialista em /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ que domina as duas línguas, tanto o português, quanto o inglês. 

Os instrumentos foram então submetidos ao Professor Horacio Soriano-Meier que 

validou seu conteúdo, ou seja, comparou o texto traduzido com o original em inglês 
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verificando não haver alteração do sentido das questões da pesquisa primeiramente efetuada 

em seu estudo na indústria de porcelana fina na Inglaterra. Com esta validação, 

independentemente de qual indústria seja aplicado o instrumento, os dados podem ser 

comparados sem prejuízos ou vícios. 

������$PRVWUD�

Para os autores Barros e Lehfeld (1986), as pesquisas são realizadas através de 

amostras, pois nem sempre é possível obter as informações de todos os indivíduos ou 

elementos que compõem o universo ou a população que se deseja estudar. Outras vezes, o 

pesquisador não tem recursos e nem tempo para trabalhar com todos os elementos. O universo 

da pesquisa, então, significa o conjunto, a totalidade de elementos que possuem determinadas 

características, definidas para um estudo. 

Em uma amostra probabilística os elementos do universo da pesquisa têm a 

mesma chance de serem escolhidos, pois são selecionados aleatoriamente ou ao acaso. Existe 

uma probabilidade igual para todos os elementos de serem sorteados, porém é preciso em 

primeiro lugar listar todos os elementos que fazem parte da população, estes devem ser 

selecionados de tal modo que se possa, por meio de um determinado método, selecionar ao 

acaso qualquer elemento para a constituição da amostra. 

A amostra é uma parte de um universo ou um conjunto, com as mesmas 

características dele. Por exemplo, em uma indústria alimentícia, ao segregarmos amostras de 

cada lote fabricado, temos a idéia da qualidade do lote avaliado, pois todos foram elaborados 

com o mesmo padrão (SAMARA e BARROS, 2002 p. 91). 
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Com base nos autores acima citados, definimos a amostra como sendo o setor de 

máquinas e implementos agrícolas, que utilizam o conceito /HDQ�0DQXIDFWXULQJ�

�
������3RSXODomR�DOYR�

Para Malhotra (2002, p.301), uma população é soma de todos os elementos que

tem em comum uma característica, conformando o universo para o problema de pesquisa. 

Censo é a enumeração completa dos elementos de uma população ou de objetos de estudo, já 

a amostra é um subgrupo desta população que por métodos estatísticos representa a população 

e podem ser feitas inferências sobre esta população. 

No estudo de Soriano-Meier e Forrester (2002), a população foi definida como 

sendo as empresas manufatureiras de porcelana fina inglesa que tenham acima de 35 

empregados, na lista mantida pela %XVLQHVV�/LQN� VWDIIRUGVKLUH sob a alínea ³YLWUHRXV�FKLQD�
WDEOH�NLWFKHQ�SURGXFWV´ e ³ILQH�HDUWKHQZDUH�WDEOH�NLWFKHQ�SURGXFWV´. 

Em nosso estudo, a população foi definida como sendo empresas do setor de 

máquinas e implementos agrícolas contidas no código CNAE 29.31-9, pois em semelhança ao 

estudo original da indústria de porcelana fina inglesa, este setor é conhecidamente de emprego 

intensivo de mão de obra, o que os torna similares. 

������3ODQHMDPHQWR�GD�SHVTXLVD�

Segundo Mattar (1998), para uma pesquisa bem sucedida, é necessário pessoal 

qualificado para a sua realização. Recursos humanos qualificados, treinados, e cônscios dos 

objetivos da pesquisa são necessários para que os dados sejam coletados no prazo e custos 
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preestabelecidos. O método de coleta de dados por entrevista pessoal é o que exige maiores 

cuidados na seleção e treinamento dos entrevistadores, pois caso a escolha seja inadequada, os 

vieses introduzidos por estes podem comprometer a pesquisa. A pesquisa por entrevista 

pessoal está fundamentada no processo de inter-relação pessoal, portanto para se atingir o 

público especificado, é necessário que os entrevistadores sejam o mais semelhantes possível 

do perfil do público especificado, outras características pessoais do entrevistador também são 

necessárias. 

Alguns pontos importantes na seleção de entrevistadores devem ser considerados, 

pois os resultados podem ser viesados. 

· Respostas quando entrevistadores e entrevistados são do mesmo sexo diferem 

de quando são de sexos opostos. 

· Entrevistadores jovens tendem a obter respostas orientadas para sua faixa 

etária. 

· Entrevistadores de classe média encontram atitudes mais conservadoras em 

entrevistados de baixa renda do que entrevistadores de baixa renda. 

· Entrevistadores de baixa renda tendem a obter respostas mais radicais sobre 

opiniões políticas e sociais do que entrevistadores de classe média. 

· A quantidade de vieses cresce à medida que aumenta a distância social entre 

entrevistadores e entrevistados. 

· Entrevistadores negros obtêm mais informações sobre ressentimentos a 

respeito de discriminação racial do que entrevistadores brancos. 
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· Em estudos sobre atitudes políticas, diferenças significativas foram observadas 

nas respostas em direção às próprias atitudes políticas dos entrevistadores. 

· Entrevistadores que já tinham uma opinião formada sobre casas pré-fabricadas 

obtiveram respostas mais favoráveis do que aqueles cuja atitude era 

inicialmente desfavorável. 

Outros pontos importantes na pesquisa com entrevista pessoal é aquele encontrado 

quando não há empatia entre o entrevistador e o entrevistado; parte deste problema pode ser 

solucionada no treinamento, buscando a adaptação do entrevistador ao entrevistado, quanto à 

aparência pessoal, conduta, atitudes, etc. 

A forma de perguntar pode ajudar na obtenção do sucesso da pesquisa, alguns 

fatores são importantes para serem mencionados: 

• Apresentar o objetivo da pesquisa e garantir sigilo na resposta.

• Ficar familiarizado com o instrumento de pesquisa. 

• Efetuar as perguntas exatamente como estão no instrumento.

• Efetuar as perguntas na seqüência que estão no instrumento. 

• Fazer todas as perguntas do instrumento sem omitir ou pular. 

• Usar técnicas para obter as respostas: repetir a pergunta, aguardar a resposta, 

repetir a resposta do respondente, tranqüilizar o respondente, estimular através 

de perguntas neutras: algo mais? fale-me mais a respeito, etc. 

• Anotar qualquer mudança ocorrida. 
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É importante que a resposta dada pelo respondente seja criteriosamente registrada 

a fim de não causar dúvidas e sejam viesadas. Algumas dicas importantes são: local 

apropriado e suficiente para registro das respostas, anotar a lápis, escrever o mais legível 

possível, anotar durante a entrevista, nunca depois, utilizar as palavras dos respondentes, não 

sumariar ou parafrasear as respostas, tomar notas de preferência com símbolos que facilitem a 

visualização, etc. 

Um outro grande ponto de viés na coleta de dados é a falsidade nas informações 

através de coleta de entrevista com pessoas fora da amostra. Para se inibir este tipo de prática, 

é necessário um instrumento de checagem para verificar se os respondentes foram 

efetivamente entrevistados, no treinamento deve ser avisado deste tipo de instrumento e as 

punições para caso de prática desonesta. 

Na pesquisa de Soriano-Meier e Forrester, (2002), o pesquisador utilizou dois 

questionários auto-administrados, ou seja, na presença do pesquisador, para coletar dados de 

companhias em dois níveis hierárquicos da organização: 1) direção geral e 2) 

gerentes/diretores de produção. Além de visitas efetivadas em cada uma delas, para obtenção 

de dados extras e observação mais detalhada do processo in loco, adicionalmente se realizou 

uma rápida entrevista estruturada para coleta de informações relevantes. Por fim, foram 

consultadas fontes internas e externas para se obter bases financeiras necessárias ao estudo. 

Com base na experiência de Horácio Soriano-Meier, é recomendável a utilização 

de administração do questionário na presença do pesquisador, pois apesar de um trabalho 

mais longo e exaustivo na coleta de dados, ganha-se tempo na compilação, na análise e na 

elaboração dos resultados. 
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No plano de elaboração de uma pesquisa, a segunda etapa para Köche (1997, 

p.134), os instrumentos de coleta de dados podem ser questionários com questões abertas ou 

fechadas, formulários de entrevistas, fichas de observação ou outros, que devem ser anexados 

ao final do projeto um modelo. 

Richardson (1999, p.27) aponta que devemos elaborar preliminarmente os

instrumentos de coleta de dados, antes de sair a campo para realizar a coleta propriamente 

dita. Após testes destes instrumentos é que realmente é possível a coleta dos dados. Os 

instrumentos são parte importante do processo, pois a incorreta definição nesta fase acarretará 

em sérios impactos ao projeto. 

O autor ainda pontua que, na primeira fase de coleta de dados, é necessário que 

sejam selecionadas as pessoas que serão os entrevistadores, dentro de critérios previamente 

selecionados e, em seguida, treiná-los, expondo os objetivos da pesquisa, detalhar os 

instrumentos, no intuito de padronizar o processo de obtenção dos dados. É ainda 

recomendável realizar um pré-teste com elementos similares à amostra selecionada, mas não 

os da amostra, para que sejam colhidas informações adicionais com os entrevistados, evitar 

possíveis vieses contidos nas questões, corrigir falhas nas questões colocadas, acrescentar 

novas questões antes não cobertas, possibilitar familiarização do instrumento com os 

coletadores, avaliar a adequação dos coletadores e, se necessária, nova seleção. 

Na segunda fase da coleta de dados, os coletadores devem estar cônscios de sua 

tarefa, sem a menor dúvida de seu conteúdo. É necessário que sejam definidos procedimentos 

para a aplicação definitiva do questionário, estabelecendo-se a ordem e os prazos da coleta. É 

importante que o pesquisador tenha instrumentos de checagem da coleta, para que não haja 

forja de dados na aplicação de questionários. Ao final deve-se verificar se não houve vieses 
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que possam interferir no resultado final da pesquisa. Portanto a sua análise deve ser feita logo 

após a aplicação. 

Gil (1994, p.24) mostra seu esquema para a elaboração de um projeto de pesquisa. 

A fase de definição dos instrumentos de coleta de dados ocorre após a operacionalização das 

variáveis, seguida de um pré-teste destes instrumentos para então coletar os dados da amostra. 

Os positivistas preferem os instrumentos não humanos para a coleta de dados, 

talvez por serem melhores em sua relação de custo, por serem mais objetivos e podem ser 

sistematicamente agregados. Os naturalistas preferem os humanos como instrumentos, por 

serem flexíveis, imaginativos, responsivos, e pelo fato de serem capazes de ter uma visão 

holística e utilizar seu conhecimento tácito e ao mesmo tempo são capazes de 

simultaneamente adquirir e processar informação. 

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi traduzido e adaptado 

do modelo 4-C de Soriano-Meier e Forrester (2002). Os conteúdos dos questionários 

utilizados encontram-se nos Anexos A e B.  

������3ODQR�GH�FROHWD��WDEXODomR�H�DQiOLVH�GRV�GDGRV�

A coleta dos dados da pesquisa conduzida por Soriano-Meier e Forrester (2002), 

foi feita mediante a marcação de entrevistas em todas as 33 empresas da amostra, onde foram 

conduzidas as entrevistas com o presidente e também com o gerente de produção. 

A análise estatística foi conduzida utilizando-se o programa de computador SPSS 

para Windows, versão 9. As três hipóteses testadas foram examinadas utilizando-se o teste 

estatístico de uma cauda. Isto é justificado devido às características das hipóteses indicarem 
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uma direção específica nas relações entre as variáveis. Com esta situação, o teste estatístico de 

uma cauda é o mais apropriado. As hipóteses foram definidas desta maneira a fim de que o 

arcabouço teórico do modelo 4-C de Soriano-Meier e Forrester (2002) fosse testado. 

Com base no estudo de Soriano-Meier e Forrester (2002), a análise estatística foi 

realizada utilizando-se o programa de computador SPSS para Windows na versão disponível 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde foi utilizado o teste estatístico mono-caudal, 

devido às características das hipóteses indicarem uma direção específica entre as varáveis. 

������(VFDODV��

Para Gil (1999), as escalas sociais têm por objetivo possibilitar o estudo de 

opiniões e atitudes de forma precisa e mensurável. Isto implica transformar fatos que 

habitualmente são vistos como qualitativos em fatos quantitativos. 

(VFDOD�GH�/LNHUW�
Segundo Gil (1999), esta escala é de elaboração simples e de caráter ordinal, não 

medindo, portanto, o quanto uma atitude é mais ou menos favorável.. A construção de uma 

escala deste tipo segue os seguintes passos: 

• Recolhe-se grande número de enunciados que manifestam opinião ou atitude 

acerca do problema a ser estudado. 

• Pede-se a certo número de pessoas que manifestem sua concordância ou 

discordância em relação a cada um dos enunciados, segundo a graduação: 

concorda muito, concorda um pouco, indeciso, discorda um pouco, discorda muito. 

• Procede-se à avaliação dos vários itens, de modo que uma resposta que indica a 

atitude mais favorável recebe o valor mais alto e a menos favorável, o mais baixo. 
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• Calcula-se o resultado total de cada indivíduo pela soma dos itens. 

• Analisam-se as respostas para verificar quais os itens que discriminam mais 

claramente entre os que obtêm resultados elevados e que obtêm resultados baixos 

na escala total. Os itens que não apresentam forte correlação com o resultado total, 

ou que não provocam respostas diferentes dos que apresentam resultados altos e 

baixos no resultado total, são eliminados para garantir a coerência interna da 

escala. 

No estudo de Soriano-Meier e Forrester (2002), foi utilizado no instrumento de 

coleta de dados a escala Likert, conforme anexos A e B. 
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Este capítulo apresenta os resultados das análises estatísticas realizadas nos dados 

obtidos da aplicação dos questionários aos diretores-presidentes e diretores industriais. 

O capítulo é dividido em quatro seções, sendo a primeira uma descrição das 

empresas participantes na pesquisa. A segunda seção apresenta uma estatística descritiva das 

variáveis estudadas. Na seção três, verifica a confiabilidade das escalas utilizadas na pesquisa. 

E, por fim, a seção quatro apresenta o teste das hipóteses e o resultado das análises estatísticas 

utilizadas para comprová-las. 

����'HVFULomR�GDV�ILUPDV�

Tabela 7 - Característica das firmas (N=32). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Tabela 7 demonstra o perfil das empresas participantes da pesquisa. 

Verificamos que 78% (25 em 32) delas têm até 199 empregados, divididos principalmente em 

)DWXUDPHQWR��HP�0LOK}HV�GH�5�� ) � ��$FXP�
Menor que 1 3 9% 9%
1 - 2 6 19% 28%
3 - 4 2 6% 34%
5 - 10 7 22% 56%
11 - 35 6 19% 75%
Maior que 35 8 25% 100%
Total 32

1~PHUR�GH�)XQFLRQiULRV ) � ��$FXP�
     Até 49 10 31% 31%
  50 -   99 5 16% 47%
100 - 199 10 31% 78%
200 - 499 5 16% 94%
500 - 750 1 3% 97%
Acima de 750 1 3% 100%
Total 32
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até 49 funcionários 31% (10 em 32) e o outro grande grupo se encontra entre 100 e 199 sendo 

31% (10 em 32) das empresas pesquisadas. 

Analisando a Tabela 7, verificamos que a concentração do faturamento está nas 

camadas acima de 5 milhões de Reais, sendo estas 66% (21 em 32) das empresas pesquisadas. 

�
����$QiOLVH�GHVFULWLYD�

As médias e desvio padrão das variáveis relevantes às hipóteses analisadas 

encontram-se nas tabelas abaixo: 

Tabela 8 Médias e desvio padrão das variáveis: Com-to-JIT, Com-to-TQM, QLEAD, WEMP, 
GROUP e TRAIN. 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
Estas variáveis foram compiladas a partir das respostas dadas pelos diretores-

presidentes. Podemos verificar que há uma percepção dos diretores-presidentes que o setor 

tem baixo compromisso com o JIT e também com o TQM, pois suas médias foram abaixo de 

quatro em uma escala Likert até sete. 

Porém verificamos que, diferentemente das duas primeiras variáveis (Com-to-JIT 

e Com-to-TQM), as variáveis independentes de liderança em qualidade (medido por 

QLEAD), HPSRZHUPHQW (medido por WEMP), grupo de solução de problemas (medido por 

GROUP) e treinamento (medido por TRAIN) se mostraram com médias acima de quatro, 

revelando que há um alto compromisso com estes investimentos em infra-estrutura de 

9DULiYHO 0pGLD 'HVYLR�3DGUmR
Compromisso com JIT (Com-to-JIT) 3,75                     1,95                   
Compromisso com TQM (Com-to-TQM) 3,69                     1,79                   
Liderança em Qualidade (QLEAD) 5,18                     1,14                   
Empowerment (WEMP) 4,89                     0,93                   
Grupo de solução de Problemas (GROUP) 4,85                     1,34                   
Treinamento (TRAIN) 4,32                     1,12                   
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manufatura. Isto mostra que há uma discrepância entre o nível de compromisso revelado pelas 

variáveis: compromisso com JIT e compromisso com TQM e os investimentos feitos na infra-

estrutura de manufatura. 

Tabela 9 Médias e desvio padrão das variáveis: DOA, EW, CI, ZD, JIT, PULL, MTF, DEC, IF e VIS. 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
Pelos resultados da Tabela 9 podemos verificar que as médias estão acima de 

quatro, indicando um alto compromisso dos respondentes às variáveis medidas. 

Tabela 10 Médias e desvios padrão das variáveis: DOL, DOC e PERF. 

Fonte: elaborada pelo autor 

As variáveis construídas para medir o grau de “/HDQHVV” foram compiladas a 

partir de respostas dadas pelos diretores de operações. Estes são os líderes do processo de 

implementação do programa e como podemos verificar, pelos resultados da Tabela 10, as 

respostas indicam que há um alto grau de “/HDQHVV”, pois a média foi acima de quatro dentro 

de uma escala de um a sete. 

9DULiYHO 0pGLD 'HVYLR�3DGUmR
Grau de Adoção (DOA) 4,46                     1,25                   
Eliminação de Desperdícios (EW) 4,64                     0,82                   
Melhoria Contínua (CI) 4,71                     1,26                   
Defeito Zero (ZD) 4,83                     0,78                   
Entregas Just-in-Time (JIT) 4,46                     1,45                   
Puxada de Materiais (PULL) 4,50                     1,27                   
Times Multifuncionais (MTF) 4,66                     0,61                   
Descentralização (DEC) 4,57                     0,70                   
Integração de Funções (IF) 4,45                     0,79                   
Sistema Vertical de Informações (VIS) 4,63                     0,66                   

9DULiYHO 0pGLD
'HVYLR�
3DGUmR

Grau de Leaness (DOL) 4,60          0,52       
Grau de Comprometimento (DOC) 4,80          0,86       
Performance (PERF) 4,30          1,23       
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Já a variável grau de compromisso com o programa /HDQ�PDQXIDFWXULQJ (medido 

por DOL) foi compilada a partir de respostas dos diretores-presidentes. Podemos verificar que 

a média também é alta, indicando que há um alto compromisso da alta gestão com o programa 

/HDQ�0DQXIDFWXULQJ. 

����&RQILDELOLGDGH�GDV�HVFDODV�

As escalas Likert foram desenvolvidas e empregadas para medir as variáveis 

relevantes a este estudo. 

Segundo Gil (1999), a escala de Likert é de elaboração simples e de caráter 

ordinal. A construção de uma escala deste tipo segue os seguintes passos: 

• Recolhe-se grande número de enunciados que manifestam opinião ou atitude

acerca do problema a ser estudado. 

• Pede-se a certo número de pessoas que manifestem sua concordância ou 

discordância em relação a cada um dos enunciados, segundo a graduação: 

concorda muito, concorda um pouco, indeciso, discorda um pouco, discorda 

muito. 

• Procede-se à avaliação dos vários itens, de modo que uma resposta que indica 

a atitude mais favorável recebe o valor mais alto e a menos favorável o mais 

baixo. 

• Calcula-se o resultado total de cada indivíduo pela soma dos itens. 

• Analisam-se as respostas para verificar quais os itens que discriminam mais 

claramente entre os que obtêm resultados elevados e os que obtêm resultados 

baixos na escala total. Os itens que não apresentam forte correlação com o 

resultado total, ou que não provocam respostas diferentes dos que apresentam 
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resultados altos e baixos no resultado total, são eliminados para garantir a 

coerência interna da escala. 

Para Gil (1999), uma escala apresenta validade quando mede realmente o que se 

propõe a medir. Dois são os procedimentos mais utilizados para verificar a validade das 

escalas e vêm discutidos a seguir: 

• Opinião de um júri: A validade de uma escala é confirmada a partir da opinião 

de um grupo de pessoas tidas como especial no campo dentro do qual se aplica 

a escala. 

• Grupos conhecidos: Neste caso, a validade é obtida a partir das opiniões ou 

atitudes manifestadas por grupos opostos. Por exemplo, se uma escala é 

construída para verificar atitudes em relação ao socialismo, as questões podem 

ser verificadas mediante aplicação a um grupo conhecido como adepto desse 

regime. Estas questões serão comparadas com aquelas de um grupo conhecido 

como hostil ao socialismo. Se a escala distingue os dois grupos, pode-se dizer 

que é válida em relação à mensuração dessa atitude. 

O alfa de &URQEDFK mede o quanto uma série de itens ou variáveis está medindo 

um constructo. Quando os dados possuem uma estrutura multidimensional, o alfa de 

&URQEDFK geralmente é baixo. Tecnicamente falando, o alfa de &URQEDFK não é um teste 

estatístico, mas sim um coeficiente de confiabilidade ou de consistência. 

O alfa de &URQEDFK pode ser escrito como a função de um número de testes e a 

média da inter-correlação entre os itens.  Abaixo a fórmula padrão do alfa de &URPEDFK:  

Onde N é igual ao número de itens e o r-barra é a média da correlação entre os 
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itens. 

Podemos verificar que de acordo com a fórmula, quando há um aumento no 

número dos itens, há um aumento no alfa de &URQEDFK. Adicionalmente, se a média da 

correlação entre os itens é baixa, o alfa de &URQEDFK é baixo. 

Com isto, podemos intuitivamente entender que, se a correlação entre os itens é 

alta, então há evidências de que os itens estão medindo o mesmo constructo. Segundo Vogt8

(1999, p.64 apud SORIANO-MEIER e FORRESTER 2002), valores acima de 0,70 sugerem 

que os itens estão medindo o mesmo constructo. 

As Tabelas 11 e 12 demonstram os alfas de &URQEDFK obtidos na pesquisa. 

Tabela 11 – Alfa de &URQEDFK para QLEAD, WEMP, GROUP e TRAIN 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Como podemos verificar, os valores do alfa de &URQEDFK para as variáveis 

estudadas têm um alto grau de confiabilidade, sendo estas na maioria acima de 0,70. 

Verificamos que para a variável treinamento (medido por TRAIN), o valor está abaixo do 

valor entendido como confiável, porém, seguindo o mesmo critério da pesquisa de Soriano-

Meier e Forrester (2002), valores acima de 0,60 também são considerados aceitáveis para os 

padrões da pesquisa, devido ao recente desenvolvimento das referidas escalas. 

                                               
8 Vogt, W.P. 'LFWLRQDU\�RI�VWDWLVWLFV�DQG�PHWKRGRORJ\��$�QRQWHFKQLFDO�JXLGH�IRU�WKH�
VRFLDO�VFLHQFHV� Sage: Thousand Oaks, CA. 1999. 

 

9DULiYHO
1~PHUR�
GH�LWHQV

$OSKD GH
&URQEDFK

Liderança em Qualidade (QLEAD) 5 0,756        
Empowerment (WEMP) 7 0,812        
Grupo de solução de Problemas (GROUP) 3 0,797        
Treinamento (TRAIN) 4 0,656        
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Tabela 12 – Alfa de &URQEDFK para as varáveis: DOA, EW, CI, ZD, JIT, PULL, MTF, DEC, IF e 
VIS. 

Fonte: elaborada pelo autor 

Ao observarmos os alfas de &URQEDFK para as variáveis compiladas a partir das 

respostas dadas pelos diretores de operações, demonstrada na Tabela 12, verificamos que com 

exceção das variáveis de grau de adoção (medido por DOA) e eliminação de desperdício 

(medido por EW) que obtiveram valores aceitáveis de confiabilidade, as demais variáveis se 

mostraram significativamente abaixo dos níveis mínimos de confiabilidade. 

�
����7HVWH�GDV�+LSyWHVHV�

Os resultados estatísticos e as análises de cada hipótese serão apresentados nesta 

seção. Cada hipótese será analisada em subseções separadas.

Correlações e regressão múltipla são aplicadas para analisar as hipóteses H1 e H2. 

Para H1, estas técnicas foram usadas para verificar o relacionamento entre o nível de 

comprometimento gerencial com o /HDQ�0DQXIDFWXULQJ (medidos por compromisso com o 

JIT ‘Com-to-JIT’ e compromisso com o programa TQM ‘Com-to-TQM’), e o nível de 

investimentos na infra-estrutura de manufatura (medidos por liderança em qualidade 

9DULiYHO
1~PHUR�
GH�LWHQV

$OSKD GH
&URQEDFK

Grau de Adoção (DOA) 9 0,910        
Eliminação de Desperdícios (EW) 8 0,614        
Melhoria Contínua (CI) 3 0,357        
Defeito Zero (ZD) 6 0,092        
Entregas Just-in-Time (JIT) 2 0,511        
Puxada de Materiais (PULL) 2 0,260        
Times Multifuncionais (MTF) 7 0,533        
Descentralização (DEC) 5 0,420        
Integração de Funções (IF) 2 (0,130)       
Sistema Vertical de Informações (VIS) 5 0,447        
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‘QLEAD’, grupo de solução de problemas ‘GROUP’, treinamento ‘TRAIN’ e HPSRZHUPHQW
‘WEMP’). Para H2, análises de correlação e regressão também foram aplicadas para verificar 

o relacionamento entre o grau de adoção do programa /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ (medido por 

DOA) e o grau de mudanças efetuadas em direção aos conceitos do programa (medidos por 

eliminação de desperdícios ‘EW’, melhoria contínua ‘CI’, defeitos zero ‘ZD’, -XVW�LQ�7LPH
‘JIT’, puxada de materiais ‘PULL’, times multifuncionais ‘MTF’, descentralização de 

responsabilidades ‘DEC’, integração de funções ‘IF’ e sistema vertical de informações ‘VIS’). 

Análises de correlação, regressão múltipla, análise de &OXVWHU (agrupamento)� e 

RQH�ZD\ ANOVA seguido de teste de 7XUNH\ HSD foram aplicados para testar H3, que 

verifica o relacionamento entre grau de ”OHDQHVV´ (medido por DOL), grau de 

comprometimento (medido por DOC) e performance (medido por PERF). 

������&RPSURPLVVR�JHUHQFLDO�H�LQYHVWLPHQWR�HP�LQIUD�HVWUXWXUD�GH�PDQXIDWXUD�

Correlação e regressão múltipla foram aplicadas para testar a hipótese H1. A 

hipótese verifica o relacionamento entre o nível de comprometimento gerencial com o 

programa /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ (medidos por compromisso com o JIT ‘Com-to-JIT’ e 

compromisso com o programa TQM ‘Com-to-TQM’), e o nível de investimentos efetuados na 

infra-estrutura de manufatura (medidos por liderança em qualidade ‘QLEAD’, grupo de 

solução de problemas ‘GROUP’, treinamento ‘TRAIN’ e HPSRZHUPHQW ‘WEMP’). 
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a) Análise Gráfica 

Uma análise gráfica das respostas dadas pelos respondentes apresenta o grau de 

ênfase que é dado ao programa -XVW�LQ�7LPH. As figuras 7 e 8 mostram que não há uma 

grande ênfase colocada nos programas. 

Figura 7 Compromisso com JIT 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Os respondentes confirmam que 69% das firmas (22 em 32) têm médio ou pouco 

compromisso com o programa JIT, sendo que destas 22, 10 (31%) delas pontuaram que há 

compromisso médio. Uma das causas possíveis para este baixo compromisso é que o setor 

ainda esteja em um estágio inicial de implementação do programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ, pois 

como verificou-se durante a coleta dos dados, muitas das empresas que iniciaram a jornada 

em direção ao /HDQ�0DQXIDFWXULQJ começaram por volta do ano de 2000, quando houve um 

grande incentivo por parte da câmara setorial de máquinas e implementos agrícolas da 

ABIMAQ para que as empresas do setor tomassem conhecimento do programa. Esta 

característica pode estar distorcendo a visão do diretor-presidente quando se pergunta se há 

compromisso com o -XVW�LQ�7LPH. 

&RPSURPLVVR�FRP�-,7

31%

69%

Alto

Baixo
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Figura 8 Compromisso com TQM 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Consistentemente com o compromisso com o JIT, o compromisso com o TQM 

tem quase a mesma relação percentual, 63% (20 em 32) afirmam que o compromisso é baixo, 

e entre estas, 22% (7 em 32) estão se considerando com um compromisso médio em relação 

ao TQM. 

Estas variáveis foram compiladas a partir de respostas dos diretores-presidentes. 

Podemos verificar que na alta direção, há uma compreensão de que o programa ainda está em 

seu início, e que ainda há muitos avanços a serem feitos para que as empresas cheguem a um 

patamar em que haja compromisso com o -XVW�LQ�7LPH e com o TQM. 

b) Análise de correlação 

A correlação entre variáveis é um índice que varia entre -1 e +1, indicando a força 

da associação entre elas. Quando positivo, entre 0 e +1, indica que quando uma variável 

aumenta, a outra acompanha o aumento na proporção calculada. No caso da correlação ser 

&RPSURPLVVR�FRP�740

38%

63%

Alto

Baixo
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negativa, entre -1 e 0, isto indica que quando uma variável aumenta, a outra diminui na 

proporção indicada pelo valor calculado. Portanto, valores próximos de -1 e +1, indicam que 

há uma forte relação entre as variáveis analisadas, enquanto que valores próximos de 0 

mostram uma menor relação. 

Tabela 13 – correlação entre Com-to-JIT, Com-to-TQM, QLEAD, GROUP, TRAIN e WEMP. 

9DULiYHO � � � � � �
1 - Compromisso com JIT (Com-to-JIT) -            0,366* 0,215        0,455** 0,456** 0,268        
2 - Compromisso com TQM (Com-to-TQM) 0,459** 0,158        0,210        0,291*
3 - Liderança em Qualidade (QLEAD) -            -            -            0,268        0,473** 0,528**
4 - Grupo de solução de Problemas (GROUP) -            -            -            -            0,316* 0,215        
5 - Treinamento (TRAIN) 0,742**
6 - (PSRZHUPHQW  (WEMP) -            -            -            -            -            -            
  *. P< 0.05 (monocaudal).
**. P<0.01  (monocaudal).  
fonte: elaborada pelo autor 

 
Ao analisarmos a variável dependente, compromisso com JIT (medido por Com-

to-JIT), verifica-se que a correlação com HPSRZHUPHQW (medido por WEMP), tem uma 

significância a 6,9%, próximo ao nível significativo de 5%, sendo que podemos considerá-la 

dentro de uma margem aceitável de significância. Outra correlação cujo nível de significância 

pode ser aceito é a relação entre as variáveis: grupo de solução de problemas (medido por 

GROUP) e liderança em qualidade (medido por QLEAD) cujo nível de significância é de 

7,2%. 

Como ressaltaram Soriano-Meier e Forrester (2002), o OHDQ� PDQXIDFWXULQJ
somente pode ser obtido com o tempo, não sendo uma ferramenta para solução de problemas 

de curto prazo, antes, é uma ferramenta estratégica em mercados de crescente 

competitividade. 

Segundo Liker (2004), dentro da Toyota, o conhecimento sobre o /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ foi sendo acumulado no trabalho do dia-a-dia pelos operários e gerentes 

através do constante aprendizado de novos métodos e variações de métodos consolidados no 

chão de fábrica, sem uma documentação desta teoria. O conhecimento tácito adquirido era 
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então repassado às demais unidades de produção da Toyota, e posteriormente também aos 

fornecedores. O diagrama da “casa do TPS” como é comumente conhecido, nos apresenta um 

sistema estruturado sobre a implementação do /HDQ�PDQXIDFWXULQJ. Como a “casa do TPS” 

sugere, para que uma empresa possa com sucesso sustentar o telhado, é necessário que antes 

os fundamentos estejam lançados a fim de suportar toda a estrutura.

Ao compararmos os dados das variáveis com os da pesquisa original de Soriano-

Meier e Forrester (2002), na Tabela 14, podemos verificar que para o setor de cerâmica fina 

inglesa, também há pouco compromisso com o JIT quando analisadas, pois suas correlações 

foram abaixo de 0,5 com exceção de compromisso com TQM. 

Tabela 14 – Análise comparativa com o estudo de Soriano-Meier e Forrester (2002). 

9DULiYHO (VWXGR � � � � � �
1 - Compromisso com JIT (Com-to-JIT) 1 -            0,362* 0,547** 0,329* 0,318* 0,341*

2 -            0,366* 0,215        0,455** 0,456** 0,268     
2 - Compromisso com TQM (Com-to-TQM) 1 -            -            0,805** 0,560** 0,655** 0,663**

2 0,459** 0,158        0,210        0,291*
3 - Liderança em Qualidade (QLEAD) 1 -            -            -            0,526** 0,536** 0,405*

2 -            -            -            0,268        0,473** 0,528**
4 - Grupo de solução de Problemas (GROUP) 1 -            -            -            -            0,656** 0,506**

2 -            -            -            -            0,316** 0,215     
5 - Treinamento (TRAIN) 1 -            -            -            -            -            0,598**

2 0,742**
6 - (PSRZHUPHQW  (WEMP) -            -            -            -            -            -         
  *. P< 0.05 (monocaudal).
**. P<0.01  (monocaudal).
Estudo 1 - Soriano-Meier e Forrester (2002)
Estudo 2 - Máqinas e Implementos Agrícolas no Brasil  

 
Sirkin9 (1999 apud Soriano-Meier & Forrester, 2002) constata que raras são as 

correlações em pesquisas sociais encontradas acima de 0,70, mas estas tendem a ficar no 

range entre 0,20 a 0,50. Como podemos verificar, de acordo com esta afirmação, os 

coeficientes encontrados para ambas as variáveis dependentes, comprometimento com o JIT 

(medido por Com-to-JIT) e comprometimento com o TQM (medido por Com-to-TQM) se 

encontram dentro deste intervalo de 0,20 a 0,50. 

Uma possível explicação para a baixa correlação entre as varáveis analisadas, em 

                                               
9 SIRKIN, M. R. 6WDWLVWLFV�IRU�WKH�6RFLDO�6FLHQFHV, Sage: Thousand Oaks, CA. 1999. 
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relação a compromisso com TQM, que na pesquisa de Soriano-Meier & Forrester (2002) se 

mostraram haver correlações positivas acima de 0,5, é a recente história de implementação no 

setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil, que segundo relatos de alguns 

entrevistados começou no ano de 2000. 

Analisando os dados para o presente estudo, apresentada na Tabela 13, há uma 

forte correlação entre o HPSRZHUPHQW e o treinamento dado aos funcionários de 0,742 sendo 

significativo a 1%, o que nos indica que o setor busca liberar poder de decisão aos 

funcionários à medida que estes são treinados nas tarefas que realizam. 

Na teoria, as variáveis independentes numa regressão precisam estar não 

correlacionadas umas com as outras, porém na prática, é verificado que  freqüentemente são 

correlacionadas. Esta correlação cruzada das variáveis independentes é chamada de 

colinearidade. Quando existe colinearidade: 

• Os coeficientes sobre cada uma das variáveis independentes tornam-se 

muito mais difíceis para serem lidos isoladamente, pois as variáveis 

começam a procurar uma as outras. 

• A estatística-t relatada tende a exagerar a significância da relação.  

• A regressão ainda tem poder de previsão. 

Ambas as regressões, a simples e a múltipla, estão baseadas numa relação linear 

entre a variável dependente e a variável independente. Quando a relação é não-linear, o uso de 

uma regressão linear conduzirá a predições incorretas. Em tais casos, as variáveis 

independentes precisarão ser transformadas para tornar a relação mais linear. 

Segundo Hair10 et al (1998 apud Soriano-Meier & Forrester, 20020), é normal

encontrar em pesquisas sociais quando utilizadas escalas somatórias, a presença de 

                                                                                                                                                  
 
10 HAIR JR., Joseph F.; ANDERSON, Rolph E.; TATHAM, Ronald L.; BLACK, William C. 

Multivariate data analysis. 5.ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998. 730p. 
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colinearidade. Segundo o mesmo autor, há quatro níveis de colinearidade : o nível I de 

colinearidade considerada moderada com valores de correlação de até 0,50, as de nível II, 

envolvem correlação de até 0,65, as do nível III, correlações de até 0,80 e as de nível IV, as 

mais extremadas, correlações de 0,95. 

As correlações acima de 0,80 são consideradas suspeitas de haverem 

colinearidade. Em nosso estudo, conforme apresentado na Tabela 13, nenhum dado excede 

0,80. Verificando mais em detalhes, com exceção de treinamento (medido por TRAIN) em 

relação a HPSRZHUPHQW (medido por WEMP), que tem o valor de 0,742 e liderança em 

qualidade (medido por QLEAD) em relação a HPSRZHUPHQW (medido por WEMP), que tem o 

valor de 0,528, todos os demais dados não ultrapassam 0,50. Com isto, identificamos que 

estamos no nível I de colinearidade, considerada aceitável.

O uso de análises de regressão associadas às de correlação tem sido amplamente 

utilizadas em ciências sociais. Segundo Hair11 et al., (1998, pp. 161, 162 apud Soriano-Meier 

& Forrester, 2002), o método da regressão múltipla pode ser utilizado para prever uma 

variável dependente (critério) a partir de uma variável independente a cada vez. Há duas 

formas de regressão múltipla, a hierárquica e a por etapas. Ambas as formas trabalham 

adicionando-se uma variável a cada vez, confrantando se a variável adicionada impacta 

significativamente na previsão. 

A análise de regressão múltipla foi feita com os seguintes propósitos: 1) verificar 

o grau de relacionamento entre as duas variáveis dependentes e as quatro variáveis 

independentes, tomadas uma a uma. 2) determinar a importância relativa de cada variável 

independente na previsão da variável dependente e por fim, 3) determinar a existência dos 

efeitos de colinearidade. 

                                                                                                                                                  
 
11 HAIR JR., Joseph F.; ANDERSON, Rolph E.; TATHAM, Ronald L.; BLACK, William C. 

Multivariate data analysis. 5.ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998. 730p. 
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Tabela 15 – Análise de regressão múltipla H1. 

Estes resultados mostram o quanto a variável dependente é explicada por cada 

uma das variáveis dependentes. O coeficiente de regressão padronizado ou o coeficiente beta 

� �� é utilizado para determinar a importância relativa de cada variável independente na 

variável dependente. Ele explica a contribuição individual que cada tipo de investimento em 

infra-estrutura de fábrica impacta no comprometimento com JIT e comprometimento com 

TQM. 

Em conclusão, há suporte para aceitar a hipótese H1 com base nas análises 

anteriores, onde foi verificado que dentre as 15 variáveis 11 delas se mostraram significantes 

a níveis aceitáveis estatisticamente e, também, entendendo o estágio inicial do programa /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ no setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. 

������ (PSUHVDV� TXH� DILUPDP� DGRWDU� RV� SULQFtSLRV� GR� /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ� WrP� IHLWR�
PXGDQoDV�HP�GLUHomR�D�HVWHV�SULQFtSLRV�

Foram feitas análises de correlação e regressão múltipla para testar a hipótese H2. 

Esta hipótese busca verificar se as empresas que afirmam adotar os princípios do /HDQ�
0DQXIDFWXULQJ (medido por grau de adoção DOA) têm feito mudanças em direção a estes 

princípios (medido por eliminação de desperdício ‘EW’, melhoria contínua ‘CI’, defeito zero 

‘ZD’, entregas JIT ‘JIT’, puxada de material ‘PULL’, times multifuncionais ‘MFT’, 

descentralização ‘DEC’, integração de funções ‘CI’ e sistema vertical de informações ‘VIS’). 

9DULiYHO ) 3
5��

$MXVWDGR 3 7
2 - Compromisso com TQM (Com-to-TQM) 87,926 0,000 0,845
3 - Liderança em Qualidade (QLEAD) 0,830 0,029 2,299
1 - Compromisso com JIT (Com-to-JIT) 84,619 0,000 0,844
4 - Grupo de solução de Problemas (GROUP) 0,488 0,058 1,976
5 - Treinamento (TRAIN) 0,446 0,082 1,803
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a) Análise Gráfica 

Figura 9 – Grau de adoção 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Paradoxalmente às variáveis de compromisso com JIT e compromisso com TQM, 

onde há um baixo compromisso, verificamos que para o grau de adoção, 74% das firmas (23 

em 31) têm média maior ou igual a quatro, o que indica que há um alto grau de ênfase na 

adoção do programa /HDQ�0DQXIDFWXLUQJ. 

Esta percepção de grau de adoção do programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ é dada pelo 

diretor de operações, sendo que podemos então verificar uma divergência na percepção entre 

os diretores-presidentes e os diretores de operações quanto ao estágio em que se encontra a 

implementação do programa nas empresas. 

b) Análise de correlação 

A Tabela 16, apresenta as análises de correlação entre o grau de adoção (medido 

por DOA) e as mudanças em direção a estes princípios (medido por eliminação de desperdício 

‘EW’, melhoria contínua ‘CI’, defeito zero ‘ZD’, entregas JIT ‘JIT’, puxada de material 

‘PULL’, times multifuncionais ‘MFT’, descentralização ‘DEC’, integração de funções ‘IF’ e 

sistema vertical de informações ‘VIS’). 

*UDX�GH�$GRomR

74%

26%

Alto

Baixo
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No estudo de Soriano-Meier e Forrester, (2002), as variáveis: puxada de material

(PULL) e integração de função (IF), não se mostraram significantes estatisticamente, 

consistentemente neste estudo também verificamos o mesmo comportamento com relação às 

duas variáveis. Outras quatro variáveis se mostraram não significantes estatisticamente neste 

estudo: defeito zero (ZD), entregas JIT (JIT), times multifuncionais (MFT) e sistema vertical 

de informações (VIS). 

As variáveis: eliminação de desperdício (EW), melhoria contínua (CI) e 

descentralização de responsabilidades (DEC) se mostraram significantes, porém dentro do 

intervalo de 0,20 a 0,5, que como verificado por Sirkin (1999 apud SORIANO-MEIER e 

FORRESTER, 2002) é onde a maioria dos resultados de pesquisas sociais se encontra. 

Constatamos que há algumas variáveis não significantes a um nível estatístico 

aceitável, entendemos que são consistentes com a hipótese H1, onde uma possível explicação 

é o estágio inicial do programa /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ dentro do setor de máquinas e 

implementos agrícolas no Brasil.  

Os baixos resultados apurados nas variáveis: compromisso com o -XVW�LQ�7LPH
(medido por Com-to-JIT) e compromisso com TQM (medido por Com-to-TQM), compiladas 

com respostas dos diretores-presidente, são também uma possível razão da falta de relação do 

grau de adoção do programa com as variáveis: defeito zero (ZD), entregas JIT (JIT), times 

multifuncionais (MFT) e sistema vertical de informações (VIS), que não se mostrou 

significante estatisticamente. 
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Tabela 16 - Análise comparativa com o estudo de Soriano-Meier e Forrester (2002). 

9DULiYHO (VWXGR � � � � � � � � � ��
1 - Grau de Adoção (DOA) 1 0,000 0,544** 0,646** 0,400* 0,375* 0,245 0,492** 0,547** -0,025 0,648**

2 0,000 0,412* 0,461** 0,103 -0,100 0,053 0,258 0,412* 0,257 0,187
2 - Eliminação de Desperdícios (EW) 1 0,000 0,000 0,315* 0,384* 0,462** 0,253 0,646** 0,650** 0,140 0,535**

2 0,000 0,000 0,419** 0,149 0,337* -0,155 0,190 0,077 -0,136 0,235
3 - Melhoria Contínua (CI) 1 0,000 0,000 0,000 0,445** 0,333* 0,077 0,298* 0,442** -0,237 0,484**

2 0,000 0,000 0,000 0,137 0,106 0,063 0,432** 0,422** 0,055 0,595**
4 - Defeito Zero (ZD) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,312* -0,134 0,398* 0,647** 0,114 0,408**

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,463** -0,166 -0,055 -0,154 0,181 -0,010
5 - Entregas -XVW�LQ�7LPH  (JIT) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,403** 0,511** 0,429** -0,250 0,374*

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,188 -0,095 -0,111 0,085 0,179
6 - Puxada de Materiais (PULL) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,471** 0,134 -0,184 0,369*

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,656** 0,571** 0,625** 0,275
7 - Times Multifuncionais (MTF) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,601** 0,167 0,746**

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,734** 0,654** 0,501**
8 - Descentralização (DEC) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,054 0,623**

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,623** 0,513**
9 - Integração de Funções (IF) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,358*
10 - Sistema Vertical de Informações (VIS) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  *. P< 0.05 (monocaudal).
**. P<0.01  (monocaudal).
Estudo 1 - Soriano-Meier e Forrester (2002)
Estudo 2 - Máqinas e Implementos Agrícolas no Brasil  
Fonte: elaborada pelo autor.
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Devido à grande abrangência do programa, que contempla todas as áreas do 

processo de manufatura, podemos verificar que há correlações significativas do grau de 

adoção do programa com a eliminação de desperdício e a melhoria contínua, que são os dois 

princípios fundamentais do programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ. 

Verificamos que das 45 variáveis dentro do modelo estatístico, 18 delas se 

mostraram significativas, sendo que na pesquisa de Soriano-Meier e Forrester (2002), 32 

variáveis se mostraram estatisticamente significantes.

Com base nas análises estatísticas demonstradas anteriormente, não podemos 

afirmar que os dados corroboram para a aceitação da hipótese H2. 

�
������*UDX�GH�³/HDQHVV´��JUDX�GH�FRPSURPHWLPHQWR�H�D�UHODomR�FRP�SHUIRUPDQFH��

Utilizando-se as mesmas técnicas adotadas para demais hipóteses, foram 

realizadas análises de correlação, análise de regressão múltipla, análise de &OXVWHU�e RQH�ZD\
ANOVA, seguida de teste de 7XUNH\ HSD. 

Esta hipótese verifica o relacionamento entre o grau de “OHDQHVV” (medido por 

DOL), o grau de comprometimento com o programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ (medido por DOC) 

e a performance (medido por PERF). 

A variável grau de “/HDQHVV” (medido por DOL) foi obtida através da média das 

variáveis que medem o grau de adoção do programa /HDQ�0DQXIDFWXULQJ�que são: eliminação 

de desperdício (EW), melhoria contínua (CI), defeito zero (ZD), entregas JIT (JIT), puxada de 

material (PULL), times multifuncionais (MFT), descentralização (DEC), integração de 

funções (IF) e sistema vertical de informações (VIS). 

A variável grau de comprometimento (medido por DOC) é a média das variáveis: 

liderança em qualidade (QLEAD), grupo de solução de problemas (GROUP), treinamento 
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(TRAIN) e HPSRZHUPHQW (WEMP). 

A variável performance (medido por PERF) foi medida por uma proporção entre 

faturamento por empregado e giro do ativo, comparativamente aos anos de 2000 e 2003. 

a) Análise de correlação 

Tabela 17– Análise comparativa com o estudo de Soriano-Meier e Forrester (2002). 

9DULiYHO � � �
1 - Grau de "/HDQHVV " (DOL) 0,000 0,416** 0,690**
2 - Grau de Comprometimento (DOC) 0,000 0,000 0,779**
3 - Performance (PERF) 0,000 0,000 0,000
  *. P< 0.05 (monocaudal).
**. P<0.01  (monocaudal).  

Fonte: elaborada pelo autor  

Como podemos observar, a Tabela 17 demonstra que todas as três variáveis têm 

altos níveis de correlação, sendo que de acordo com os parâmetros de colinearidade não 

ultrapassam 0,80. Consideramos aceitáveis os resultados desta análise de correlação e 

desenvolveremos a seguir a análise de regressão a fim de identificar a natureza deste 

relacionamento. 

b) Análise de Regressão 

Tabela 18 – Análise de regressão entre PERF e DOL. 

9DULiYHO ) 3
5� �
$MXVWDGR 3 7

3 - Performance (PERF) 657,391 0,000 0,954
1 - Grau de "/HDQHVV " (DOL) 0,977 0,000 25,640  

Fonte: elaborada pelo autor  

 
A Tabela 18 demonstra o resultado da análise de regressão conduzida para os 

coeficientes de DOL e DOC. Verificamos que somente a variável DOL explica a variável 

PERF em 95% e com uma alta significância (p<0,01). 

c) Análise de &OXVWHU
A análise de &OXVWHU�foi realizada a fim de verificar a base da estrutura dos dados
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da pesquisa. Esta análise agrupa os indivíduos ou objetos em &OXVWHUV, assim indivíduos no 

mesmo &OXVWHU�são mais similares entre si do que os indivíduos no outro &OXVWHU. O objetivo é 

maximizar a homogeneidade dos indivíduos dentro do &OXVWHU, enquanto há também uma 

maximização da heterogeneidade entre os &OXVWHUV� (HAIR et al., 1998 apud SORIANO-

MEIER e FORRESTER, 2002). 

Tabela 19 – Critério de classificação de firmas “/HDQ”, firmas em transição e firmas tradicionais. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A Tabela 19 demonstra os critérios de classificação de empresas que são 

consideradas em estágio avançado da implementação do programa /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ, 

aquelas que ainda estão em transição para o modelo e também aquelas que trabalham no 

modelo tradicional. Estes critérios foram baseados na pesquisa de Soriano-Meier e Forrester 

(2002). 

1 - Firmas "/HDQ " para DOL > 4,24 e DOC > 4,72

2 - Firmas em Transição 
para DOL � 4,24 e DOC � 4,72 ou
SDUD�'2/���4,24 H�'2&���4,72

3 - Firmas Tradicionais para DOL < 4,24 e DOC < 4,72
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Tabela 20 – Classificação das firmas em firmas “/HDQ”, firmas em transição e firmas tradicionais. 

Fontes: elaborada pelo autor. 

 
Com base neste critério, a Tabela 20 demonstra a classificação das firmas entre 

firmas “/HDQ”, firmas em transição e firmas tradicionais. 

(PSUHVD GRO GRF 7LSR 'HVFULomR
1 5,04           4,94          1 Firma "/HDQ "
3 3,90           3,89          3 Firma Tradicional
4 5,02           3,33          2 Firma em Transição
6 5,14           6,26          1 Firma "/HDQ "
8 6,10           6,09          1 Firma "/HDQ "
9 4,46           4,48          2 Firma em Transição

12 4,04           5,98          2 Firma em Transição
19 4,62           4,36          2 Firma em Transição
21 4,72           5,03          1 Firma "/HDQ "
23 4,36           4,06          2 Firma em Transição
24 4,88           2,85          2 Firma em Transição
25 3,39           3,64          3 Firma Tradicional
26 4,36           4,81          1 Firma "/HDQ "
29 4,23           4,77          2 Firma em Transição
32 5,48           5,83          1 Firma "/HDQ "
36 5,03           5,54          1 Firma "/HDQ "
39 4,79           4,59          2 Firma em Transição
40 4,56           3,55          2 Firma em Transição
45 4,31           5,30          1 Firma "/HDQ "
48 4,22           4,32          3 Firma Tradicional
49 4,39           4,66          2 Firma em Transição
50 4,98           5,30          1 Firma "/HDQ "
56 4,26           5,05          1 Firma "/HDQ "
58 4,16           4,99          2 Firma em Transição
63 4,46           4,36          2 Firma em Transição
64 4,34           5,10          1 Firma "/HDQ "
65 4,71           4,10          2 Firma em Transição
66 4,79           5,65          1 Firma "/HDQ "
67 4,56           5,22          1 Firma "/HDQ "
68 4,64           5,99          1 Firma "/HDQ "
69 4,03           3,94          3 Firma Tradicional
71 5,31           5,55          1 Firma "/HDQ "
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Figura 10 – Tipos de firmas 
Fonte: elaborada pelo autor 

 
A classificação revela que 47% (15 em 32) das firmas pesquisadas são 

classificadas como firmas “/HDQ”, 41% (13 em 32) destas são classificadas como firmas em 

transição e 13% (4 em 32) são tradicionais segundo o critério adotado. 

d) Teste RQH�ZD\ ANOVA 

Após a classificação das firmas nestes critérios, o teste oQH�ZD\ ANOVA foi 

conduzido a fim de se verificar como estas se diferem em termos de suas variáveis que 

estamos analisando para a hipótese H3: grau de “/HDQHVV” (medido por DOL), grau de 

comprometimento (medido por DOC) e performance (medido por PERF). 

Tabela 21 – Teste RQH�ZD\ ANOVA 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A Tabela 21 demonstra os principais efeitos para cada tipo de firma, estes efeitos 

são altamente significativos sendo p<0,01. 

9DULiYHO GI ) 3
DOL 2 9 0,001
DOC 2 17 0,000
PERF 2 46 0,000

7LSRV�GH�)LUPDV

47%

41%

13%

Firma "Lean"

Firma em Transição

Firma Tradicional
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Em essência, o teste RQH�ZD\ ANOVA examina a diferença total na média, e pode 

somente indicar que as médias dos grupos não são iguais e portanto rejeitar a hipótese nula de 

que a média dos grupos são iguais. É portanto necessário o teste 7XUNH\ HSD. 

e) Teste de 7XUNH\ HSD 

O teste RQH�ZD\ ANOVA nos ajuda a concluir que há diferenças entre os grupos, 

porém não consegue pontuar onde estas estão. 

Consistentemente com a pesquisa de Soriano-Meier e Forrester (2002), o teste de 

7XUNH\ HSD foi aplicado para as variáveis grau de “/HDQHVV” (medido por DOL), grau de 

comprometimento (medido por DOC) e performance (medido por PERF). 
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A Tabela 22 apresenta a comparação do teste de 7XUNH\ HSD para as três 

variáveis: grau de “/HDQHVV” (medido por DOC), grau de comprometimento (medido por

DOC) e performance (medido por PERF). 

 

Tabela 22 – Teste de 7XUNH\ HSD 

Fonte: elaborado pelo autor 

O Objetivo do teste é analisar se as firmas “/HDQ” têm médias significantes 

maiores que as firmas tradicionais, nas três variáveis estudadas no modelo, e como podemos 

verificar na Tabela 22, isto se confirma. 

Outra análise importante é verificar se as firmas “/HDQ” também têm médias 

maiores que as firmas em transição, isto podemos confirmar através da mesma tabela, que as 

firmas “/HDQ” têm médias significantes maiores que as firmas em transição para as três 

variáveis estudadas. 

Concluímos que, com base nos testes realizados e os resultados das correlações, 

9DULiYHO �,��WLSR �-��WLSR
'LIHUHQoD GDV
0pGLDV��,�-� 3

'2/ 1 2 0,358 0,075
3 0,986 0,001

2 1 -0,358 0,075
3 0,628 0,034

3 1 -0,986 0,001
2 -0,628 0,034

'2& 1 2 1,128 0,000
3 1,495 0,000

2 1 -1,128 0,000
3 0,367 0,542

3 1 -1,495 0,000
2 -0,367 0,542

3(5) 1 2 1,641 0,000
3 2,958 0,000

2 1 -1,641 0,000
3 1,317 0,003

3 1 -2,958 0,000
2 -1,317 0,003

7XNH\�+6'�
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análise múltipla de regressão, análise de &OXVWHU�e teste RQH�ZD\ ANOVA seguido de teste de 

7XUNH\ HSD, os dados corroboram para a confirmação de H3. 
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��68*(67®(6�3$5$�(678'26�)878526�
 

Baseando-se nas análises de resultados, especialmente com relação à hipótese H2, 

onde uma possível causa da não aceitação desta hipótese é o recente histórico de 

implementação do programa no setor de máquinas e implementos agrícolas no Brasil, a 

sugestão é de se repetir os estudo no mesmo setor daqui a alguns anos, para que sejam 

comparados os resultados deste estudo e verificar a evolução do setor em relação a esta 

pesquisa. 

Durante a coleta de dados e na análise dos resultados, verificamos que muitos 

temas se destacaram como possíveis temas de estudos, que em muito aumentariam o 

arcabouço teórico no conhecimento dos programas de melhoria de produtividade e qualidade 

(PMPQ’s). Tais assuntos não foram estudados, pois não estavam enquadrados no objetivo 

desta pesquisa. 

Sugestões de estudos posteriores a partir desta pesquisa: 

• Liker (2004) afirma que a mudança em direção ao /HDQ�0DQXIDFWXULQJ é 

mais que apenas o sucesso na implementação de ferramentas ligadas ao 

programa, mas sim a mudança cultural da empresa. Será necessário criar 

métricas adequadas para se medir a variável mudança cultural, e classificar 

as firmas que se dizem implementar o programa. 

• Lewis (2000) afirma que a vantagem competitiva sustentável é um 

conceito estratégico que as empresas /HDQ conseguem obter quando 

implementam o programa /HDQ� 0DQXIDFWXULQJ. Para que seja possível 

medir a vantagem competitiva sustentável para as empresas que 

implementaram o programa, será necessário criar métricas capazes de 

medir a vantagem competitiva sustentável e seu relacionamento com o 
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/HDQ�0DQXIDFWXULQJ. 

• Reconhecidamente a Toyota é o padrão do que se pode chamar de empresa 

/HDQ. A relativização das demais empresas em relação ao padrão de 

mercado pode dar à empresa a idéia de quanto a mais terá de investir para 

se aproximar do líder e obter vantagens competitivas sustentáveis. Será 

necessário criar métricas que sejam capazes de medir o quão perto ou 

longe a empresa está do padrão. 

• As variáveis de performance que, como se constata na Tabela 5, são das 

mais variadas e dependendo da métrica, podemos ter resultados diferentes. 

Medidas de lucros residuais são interessantes, porém medidas que se 

baseiam em mercado podem ser melhores para se avaliar a performance. 

Análises de eventos seriam importantes, pois relacionaria a expectativa 

dos acionistas com eventos específicos da implementação do programa 

/HDQ�0DQXIDFWXULQJ. 
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$QH[R�$�
Questionário diretor-presidente/Parte 1  

Este questionário foi elaborado para medir as variáveis relacionadas à adoção dos princípios do modelo OHDQ�PDQXIDFWXULQJ. 

Por favor, pontue o compromisso gerencial com os programas abaixo relacionados. Assinale apenas uma resposta para cada afirmativa.  

(1=não há compromisso, 4=há compromisso parcial e 7=há compromisso total). 

Programa: 1 
Sem 
compromisso

2 3 4  
Compromisso 
Parcial 

5 6 7 
Compromisso 
Total 

,���� Just in Time �-,7�        

,���� Total Quality Management �740�        
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4XHVWLRQiULR�GLUHWRU�SUHVLGHQWH�3DUWH��� 
Por favor, indique o quanto você concorda ou discorda com as seguintes questões. Assinale apenas uma resposta para cada afirmativa. 

(1=discorda plenamente, 4=nem concorda nem discorda e 7=concordo plenamente).  

Afirmativa: 1 
Discordo 
Plenamente 

2 3 4  
Nem concordo nem 
discordo 

5 6 7  
Concordo 
Plenamente 

,,���� Nossas linhas de produção são 
flexíveis: é possível mudar as 
especificações do produto (ex.: 
embalagem, tipo de material e/ou 
desenho), para rapidamente atender às 
demandas dos clientes. 

       

,,���� Todos os líderes de departamento 
dentro de nossa fábrica aceitam a 
responsabilidade pela qualidade. 

       

,,���� O gerente da fábrica lidera 
pessoalmente a melhoria da qualidade. 

       

,,���� O item mais importante na 
avaliação do gerente da fábrica é a 
performance da qualidade. 

       

,,���� Todos os líderes de departamento 
dentro de nossa fábrica trabalham para 
encorajar a produção Just in Time (JIT). 

       

,,���� A alta direção encoraja fortemente 
o envolvimento dos funcionários com o 
processo de melhoria contínua da 
produção. 
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4XHVWLRQiULR�GLUHWRU�SUHVLGHQWH�3DUWH���
Por favor, indique o quanto você concorda ou discorda com as seguintes questões. Assinale apenas uma resposta para cada afirmativa. 

(1=discorda plenamente, 4=nem concorda nem discorda e 7=concordo plenamente). 

Afirmativa: 7  
Concordo 
Plenamente 

6 5 4  
Nem concordo 
nem discordo 

3 2 1 
Discordo 
Plenamente 

,,,���� Em nossa fábrica estabelecem-se times de 
solução de problemas. 

       

,,,���� Nos últimos três anos, muitos problemas 
foram resolvidos mediante os esforços dos times 
de solução de problemas. 

       

,,,���� Durante as sessões de soluções de 
problemas, as opiniões dos membros do time são 
consideradas antes de se tomar uma decisão. 
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4XHVWLRQiULR�GLUHWRU�SUHVLGHQWH�3DUWH���
Por favor, indique o quanto você concorda ou discorda com as seguintes questões. Assinale apenas uma resposta para cada afirmativa. 

(1=discorda plenamente, 4=nem concorda nem discorda e 7=concordo plenamente). 

Afirmativa: 1 
Discordo 
Plenamente 

2 3 4  
Nem concordo 
nem discordo 

5 6 7  
Concordo 
Plenamente 

,9���� Funcionários diretos da produção são 
submetidos a treinamentos para capacitá-los a 
desempenharem múltiplas tarefas na produção. 

       

,9���� Funcionários são premiados por 
aprenderem novas habilidades. 

       

,9���� Nossa fábrica tem um nível de habilidade 
acima da média de mercado. 

       

,9���� A competência técnica dos funcionários 
diretos da produção é alta nesta fábrica. 
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4XHVWLRQiULR�GLUHWRU�SUHVLGHQWH��3DUWH���
Por favor, indique o grau de ênfase que a fábrica coloca em cada uma das seguintes questões. Assinale apenas uma resposta para cada afirmativa. 

(1=sem ênfase, 4=ênfase moderada e 7=grande ênfase.  

Afirmativa: 1 
Sem ênfase 

2 3 4  
Ênfase 
Moderada 

5 6 7  
Grande Ênfase 

9���� É dada aos funcionários da fábrica, uma 
grande gama de tarefas. 

       

9���� É dada aos funcionários da fábrica uma 
responsabilidade substancial sobre o 
planejamento das tarefas. 

       

9���� É dada aos funcionários da fábrica a 
responsabilidade sobre a inspeção e a qualidade. 

       

9���� Existe um grande nível de cooperação entre 
a gerencia e os funcionários da fabrica. 

       

9���� A motivação dos funcionários diretos da 
produção tem aumentado consistentemente. 

       

9���� O treinamento dos supervisores da fábrica 
tem melhorado consistentemente. 

       

9���� O treinamento dos funcionários diretos da 
produção tem melhorado consistentemente. 
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4XHVWLRQiULR�GLUHWRU�SUHVLGHQWH��3DUWH���
Por favor, preencha os seguintes dados: 

Item: 2003 2000 

9,���� Quantidade de novos investimentos em tecnologia de produção (ex.: máquinas e equipamentos de 

produção, Hardware etc.). (em R$). 

  

9,���� Quantidade de novos investimentos em tecnologias “soft” (ex.: treinamento e desenvolvimento de 

pessoal, melhorias de habilidades etc.). (em R$). 

  

9,���� Número total de pessoas trabalhando na empresa.   

9,���� Número total de pessoas trabalhando na fábrica.   

9,���� Número de níveis hierárquicos na organização (organograma funcional).   

9,���� Quantos processos totalmente automatizados (robôs) existem na fábrica?   

9,���� Quantos novos produtos ou novas apresentações foram lançados no ano.   

9,���� Foram feitos exames médicos periódicos nos operários? (sim/não)   
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$QH[R�%�
4XHVWLRQiULR�2SHUDo}HV���3DUWH���
Por favor, pontue de acordo com o grau de adoção dos seguintes princípios do modelo ³OHDQ�PDQXIDFWXULQJ´��
Princípios do OHDQ�PDQXIDFWXULQJ 1 

Sem Adoção 

2 3 4  

Adoção Parcial

5 6 7  

Adoção Total 

,���� Eliminação de desperdício.        

,���� Melhoria contínua�        

,���� Defeito zero�        

,���� Entregas Just in Time�        

,���� “Puxada” de materiais�        

,���� Times multifuncionais�        

,���� Descentralização de responsabilidades�        

,���� Integração de funções (capacitação de 

operadores em mais de uma função)�
       

,���� Sistema vertical de informações        
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4XHVWLRQiULR�2SHUDo}HV���3DUWH���
Qual a descrição que mais se assemelha à sua organização?  

CIRCULE APENAS UMA ALTERNATIVA. 

2UJDQL]DomR�GH�DWLYLGDGHV�GH�PHOKRULD��
Não há organização explícita       1 

Sistema formal de sugestões e idéias      2 

Times multifuncionais e soluções espontâneas de problemas  3 

Círculos de qualidade        4 

5HVSRQVDELOLGDGH�SDUD�LGHQWLILFDomR�GH�SDUWHV�GHIHLWXRVDV��
Operadores identificam partes defeituosas e param a linha   1 

Operadores identificam partes defeituosas porém não param a linha  2 

O controle de qualidade identifica as partes defeituosas e informa  

à gerência de produção       3 

5HVSRQVDELOLGDGH�SDUD�DMXVWH�GDV�SDUWHV�GHIHLWXRVDV��
As partes defeituosas são enviadas de volta ao operador responsável  

pelo defeito para que este o ajuste      1 

Os operadores retiram e ajustam as partes defeituosas   2 

O departamento de ajuste conserta as partes defeituosas   3 

*UDX�GH�FRQWUROH�HP�SURFHVVR��
Os processos são controlados através de medidas internas durante o

processo         1 

A medição é feita após cada processo      2 

A medição é feita quando o produto está completo    3 

$�H[WHQVmR�GD�RSHUDomR�-XVW�LQ�7LPH��
Possibilidade de Just in Time seqüencial     1 

Possibilidade de tipos específicos de entregas Just in Time   2 
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Os lotes são entregues Just in Time      3 

2SHUDGRUHV�PXGDP�GH�DWLYLGDGH�GHQWUR�GR�WLPH�
Continuamente        1 

A cada hora         2 

A cada dia         3 

Uma vez por semana        4 

Uma vez por mês        5 

Uma vez a cada ano        6 

Menos que uma vez ao ano       7 

Nunca          8 

1DV�DWLYLGDGHV�GH�VXSHUYLVmR�GHVHPSHQKDGDV�SHORV�WLPHV��
A supervisão é liderada por um membro do time e é  

rotativa entre os membros do time      1 

Não há um supervisor, as atividades de supervisão são  

desempenhadas pelo time       2 

O time não desempenha o papel de supervisão, há um nível  

separado na organização       3 

2�PRGR�GH�DSUHVHQWDU�D�LQIRUPDomR��
A informação é continuamente apresentada em espaços dedicados, 

diretamente no chão de fábrica. Há reuniões regulares para a  

discussão da informação       1 

Informação oral e escrita dada regularmente     2 

Informação escrita dada regularmente     3 

Não há informação aos funcionários      4 
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4XHVWLRQiULR�2SHUDo}HV���3DUWH���
Por favor, indique a sua percepção com relação à extensão das mudanças ocorridas nos itens abaixo relacionados, para o ano de 2003 

comparativamente a 2000 para uma divisão, linha ou produto em que foi aplicado o OHDQ�PDQXIDFWXULQJ. Caso algum dos itens abaixo não seja 

aplicável à sua indústria, indique com “N/D” (não disponível). 

Item: 1
Decresceu 
≥ (-40%) 

2
Decresceu -
39% -21% 

3
Decresceu -
20%   -1% 

4
Não Mudou 

5
Cresceu  
+1% +20%

6
Cresceu  
+21% +39% 

7  
Cresceu  
≥ (+40%)

��� Valor dos investimentos em ergonomia (em 

R$). 

       

��� O número de linhas de produção.        

��� Tempo de produção entre set-ups (tempo 

médio em minutos). 

       

��� Quantidade de tempo necessário para 

proceder às mudanças ou os processos de set-up. 

       

��� Número de horas máquina paradas devido a 

mau funcionamento. 

       

��� Tempo total de máquina (% entre utilização e 

disponibilidade). 

       

��� Número de vezes em que os materiais são 

transportados de um local para outro dentro da 

produção (média por mês). 

       

Item: 1
Decresceu 

2
Decresceu -

3
Decresceu -

4
Não Mudou 

5
Cresceu  

6
Cresceu  

7  
Cresceu  
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≥ (-40%) 39% -21% 20%   -1% +1% +20% +21% +39% ≥ (+40%) 
��� Distância física em que as partes são 

transportadas dentro da produção (em metros). 

       

��� Valor médio de scrap (perda de produção) 

(por semana em R$). 

       

��� Valor médio de re-trabalho (por semana em 

R$). 

       

��� Número total de sugestões dadas pelos 

funcionários por ano. 

       

��� Percentual de sugestões implementadas (do 

item 11). 

��� Número de pessoas na manufatura dedicada 

primeiramente a controle/garantia de qualidade. 

       

��� Percentual de inspeções formais feitas pelos 

operadores diretos (ex.: sistema de controle 

estatístico do processo-CEP, etc.). 

       

��� Tamanho da área de reparos e manutenção 

(em metros quadrados). 
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Item: 1 

Decresceu 
≥ (-40%) 

2 
Decresceu -
39% -21% 

3 
Decresceu -
20%   -1% 

4 
Não Mudou 

5
Cresceu  
+1% +20%

6
Cresceu  
+21% +39% 

7  
Cresceu  
≥ (+40%)

��� Quantidade de tempo de processamento de 

uma ordem de produção (média em minutos). 

       

��� Número total de estágios no processo 

produtivo (fluxo de material) (Médio) 

       

��� Numero de processos que estão diretamente 

ligados. 

       

��� Valor da quantidade de material que foi 

planejada para entrega por semana (média em R$)

       

��� Valor da quantidade de material que se pode 

requisitar instantaneamente (média em R$) 

       

��� Número total de pessoas trabalhando em 

times 

       

��� Número total de times        

��� Número médio de pessoas em cada time.        

��� Número de tarefas no processo produtivo 

desempenhado por times/grupos autônomos. 

       

��� Número de descrições de cargo        

Item: 1
Decresceu 

2
Decresceu -

3
Decresceu -

4
Não Mudou 

5
Cresceu  

6
Cresceu  

7  
Cresceu  
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≥ (-40%) 39% -21% 20%   -1% +1% +20% +21% +39% ≥ (+40%) 
����Número de tarefas diferentes em que os 

operadores são treinados 

       

����Número de áreas funcionais diferentes em que 

os operadores são treinados 

       

����Quantidade de treinamento formal dado aos 

novos operadores (média em horas) 

       

����Número de operadores aptos a assumir a 

responsabilidade de liderança de time. 

       

����Número de funcionários aos quais foram 

dadas responsabilidades de liderança 

����Número de níveis hierárquicos na fábrica (do 

diretor ao chão de fábrica) 

       

����Número médio de áreas funcionais que estão 

sob responsabilidade de um time 

       

����Número médio de tarefas indiretas 

desempenhadas por um time 

       

����Número de funcionários diretos da produção        



 163 

 
Item: 1 

Decresceu 
≥ (-40%) 

2 
Decresceu -
39% -21% 

3 
Decresceu -
20%   -1% 

4 
Não Mudou 

5
Cresceu  
+1% +20%

6
Cresceu  
+21% +39% 

7  
Cresceu  
≥ (+40%)

����Número de funcionários indiretos da 

produção (funções de suporte, ex.: PCP, compras, 

movimentação de materiais etc.) 

       

����Número de áreas cobertas pelas informações 

dadas aos funcionários (ex.: vendas, finanças, 

produção, processo etc.) 

       

���� Perspectiva de tempo nas informações dadas 

aos funcionários, relacionada à questão 36 

(menos de um ano ou mais de um ano). 

       

����Número de métricas diferentes usadas para 

medir a performance do time. 

       

����Freqüência com que a informação é dada aos 

funcionários (feedback das informações dadas aos 

funcionários etc.). 

       

����Valor em R$ do principal insumo produtivo 

comprado por semana para ser processada pela 

companhia. 

       

�


