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RESUMO 

 
A indústria têxtil nacional abrange mais de 30 mil confecções e gera 1,65 milhões de 
empregos em toda sua cadeia produtiva, sendo um setor importante da economia, a 
qual demanda atenção e estratégias adequadas. O presente estudo abordará e 
analisará os indicadores de desempenho de uma empresa do ramo têxtil brasileira. A 
cadeia de produtiva da empresa estudada inicia-se com a pesquisa de mercado, em 
seguida os desenhos são realizados por meio de croquis e passados ao computador, 
logo após há a apresentação do esboço aos clientes juntamente com os custos de 
produção para o início da negociação. Assim que o cliente realiza o pedido de 
compra, gera um pedido interno de compra de matéria-prima. A partir do momento 
que os insumos chegam, é realizada as suas inspeções da qualidade e são 
liberadas as ordens de produção, que seguem os seguintes processos: Análise de 
matéria-prima; Modelagem; Risco; Corte; Costura; Lavanderia; Passadoria; 
Acabamento; e Expedição. Este estudo é metodologicamente baseado na aplicação 
de Indicadores de Desempenho com objetivo de desenvolver um conjunto de 
indicadores, na qual há participação direta do autor no estudo, visto que o mesmo foi 
aplicado na organização em que ele trabalha. O objetivo da pesquisa é descritivo por 
utilizar registros da empresa, análise de dados e sua interpretação. Após a análise 
apresentada, e a partir dos conceitos deste trabalho, foi verificado a importância do 
sistema de medição e a utilização de indicadores de desempenho para ferramentas 
de gestão e necessidades de medições em todos os níveis da organização. Portanto, 
foi verificado que a utilização do quadro de indicadores de medições de 
desempenho realizado no presente estudo será eficiente mediante ao 
desenvolvimento de forma estruturada e integrada com os objetivos gerais da 
organização.  
 
Palavras-chave: Indústria Têxtil; Sistemas de Medições de Desempenho; 
Indicadores de Desempenho.  
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ABSTRACT 

 
The national textile industry comprises more than 30 thousand confections and 
generates 1.65 million jobs throughout its productive chain, is a great extension, 
which demands attention and adequate strategies. The present study will analyze 
and analyze the performance indicators of a Brazilian textile company, the production 
chain of the company studied starts in benchmarking, after the drawings are made 
through sketches and passed to the computer, shortly after the presentation from the 
outline to the customers along with the costs of production to start the negotiation. 
Once the customer makes the purchase order, he / she generates an internal order 
for the purchase of the raw material. From the moment that the inputs arrive, its 
quality inspections are carried out and the production orders are released, which 
follow the following processes: Raw material analysis; Modeling; Risk; Court; Seam; 
Laundry; Password: Finishing; and Shipping. This study is methodologically based on 
the application of Performance Indicators with the objective of developing a set of 
indicators, in which there is direct participation of the author in the study, as it was 
applied in the organization in which he works. The purpose of the research is 
descriptive because of using company records, data analysis and their interpretation. 
After the analysis presented, and from the concepts of this work, it was verified the 
importance of the measurement system and the use of performance indicators for 
management tools and measurement needs at all levels of the organization. 
Therefore, it was verified that the use of the performance measurement indicators 
framework carried out in the present study will be efficient through development in a 
structured and integrated way with the general objectives of the organization. 
 
Key words: Textile industry; Analysis of Indicators; Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Bond (2001), um Sistema de Medição de Desempenho (SMD) pode 

ser definido como um conjunto de indicadores de desempenho usados para 

quantificar tanto a eficiência, como a eficácia das ações. E de acordo com Goessler 

(2009), diversos SMD’s foram desenvolvidos para promover uma visão balanceada 

do ambiente externo para transmitir em toda a organização, sendo que todos os 

programas de melhoria contínua atuais requerem o estabelecimento de medidas de 

desempenho para a evolução dos processos. 

À medida que cresceu a aceitação e adoção do modelo entre as organizações, 

cresceu também a necessidade de estudos a respeito da efetividade das 

implementações de tais sistemas de medição do desempenho. Por isso, crescem, 

também, os questionamentos quanto às formas de implementação daqueles 

sistemas de medição do desempenho (KRONENBERG, 2006). 

Existe uma relação de interdependência entre as medidas de desempenho, 

que podem ser agrupadas, o que apenas permite que os grupos sejam 

acompanhados conjuntamente para se estudar melhor o efeito da variação de uns 

sobre os outros. Mas a relação de interdependência entre as medidas extrapola os 

grupos a que pertencem (SILVA, 2001). 

Segundo Folan e Browe (2005 apud NAPPI, 2001), um framework auxilia no 

processo de desenvolvimento de um SMD, por meio da clarificação dos limites de 

medição de desempenho e também pode fornecer intuições iniciais em relações 

entre as dimensões dos indicadores de desempenho. É possível diferenciar dois 

tipos: frameworks estruturais (aqueles que especificam uma tipologia para a gestão 

dos indicadores de desempenho) e frameworks procedimentais (ou seja, aqueles 

que apresentam passo-a-passo para o desenvolvimento de indicadores de 

desempenho). 

Então, o procedimento de elaboração dos conjuntos de indicadores deve ser 

elaborado com ênfase no framework e deve ser claro para que os responsáveis pela 

área de análise de desempenho de uma empresa possam desenvolver seus 

indicadores de desempenho. A proposta de novos indicadores de desempenho será 

realizada a partir de uma lista de indicadores de desempenho voltada para aplicação 

prática. 
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Figurando entre os dez principais mercados mundiais, a indústria têxtil 

nacional abrange mais de 30 mil confecções e gera 1,65 milhões de empregos em 

toda sua cadeia produtiva, incluindo a distribuição e o varejo, com a produção de fios, 

tecelagens, fibras e confecções. O setor da moda no país fatura mais de US$ 46 

bilhões por ano (SEBRAE, 2017). 

Uma característica da indústria do vestuário é a heterogeneidade. Existem 

segmentos diferenciados em relação a matérias-primas e processos produtivos 

utilizados, bem como aos padrões de concorrência e às estratégias empresariais 

enfrentadas (SEBRAE, 2017). 

Em geral, empresas de médio porte aplicam em parcialidade as metodologias 

de gerenciamento de desempenho ou utilizam sistemas de gestão ultrapassados, 

gerando problemas em cumprir prazos de entregas e de devolução de pedidos, 

abrangendo fornecedores, terceirizados e diversas áreas internas.   

Observa-se a presença de nações e organizações que, embora de menor 

porte e com menor disponibilidade de capital, assumem a liderança em certos 

segmentos de mercado graças a uma administração eficaz dos recursos. Assim, 

torna-se necessária a utilização de metodologias e técnicas capazes de proporcionar 

tais atributos (SILVA, 2001). 

A falta de uma gestão eficaz de indicadores de desempenho acarreta em uma 

utilização inapropriada dos recursos, gerando custos, diminuindo a produtividade e 

maximizando desperdícios, consequentemente não alcançando os resultados 

estabelecidos, ou seja, prejuízo.  

O setor de atividade da empresa em análise, conforme o IBGE, possui a 

seguinte classificação: 

 Código CNAE 1412-6-1/00; 

 Descrição: Confecção de jeans; 

 Hierarquia: 

o Seção: C – Indústrias de Transformação; 

o Divisão: 14 – Confecção de artigos do vestuário e acessórios; 

o Grupo: 141 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios; 

o Classe: 1412-6 – Confecção de peças de vestuário, exceto roupas 

íntimas. 
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 Subclasse: 1412-6/01 – Confecção de peças de vestuário, 

exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida. 

A cadeia produtiva da empresa estudada inicia-se com a ideação de novos 

produtos, a partir da comparação com produtos estrangeiros para criar produtos 

exclusivos com qualidade. Os desenhos são realizados inicialmente por meio de 

croquis e passados ao computador para a montagem da ficha técnica e a confecção 

da peça piloto e consequentemente, apresentação do esboço aos clientes 

juntamente com os custos de produção para o início da negociação. Outra maneira 

seria o cliente enviar seus próprios modelos desenvolvidos para a confecção.  

Assim que o cliente realiza o pedido de compra de um determinado modelo, 

gera um pedido interno de compra de matéria-prima (tecidos e aviamentos de 

costura e acabamento). A partir do momento que os insumos chegam, é realizada as 

suas inspeções de qualidade e são liberadas as ordens de produção, para início do 

processo produtivo. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

  

Estudo de caso em uma indústria do ramo de confecções, a partir de um 

conjunto de Sistema de Medições e Indicadores de Desempenho. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Contextualizar teoricamente Medições e Indicadores de Desempenho; 

 Descrever quais setores estão envolvidos no processo produtivo e seu 

funcionamento; 

 Identificar os atuais indicadores de desempenho que a organização 

possui e propor novos indicadores; 

 Analisar a literatura sobre métodos de análise de desempenho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Com o crescente desenvolvimento industrial, sobretudo de pequenas e 

médias empresas, torna-se necessário um maior planejamento e controle das 

atividades produtivas de uma empresa. O crescimento rápido e a falta de 

planejamento, principalmente no setor produtivo podem causar sérios problemas 

futuros como gargalos da produção, atraso com clientes e mau dimensionamento 

das instalações. As pequenas empresas surgiram, entre outros motivos, devido às 

novas oportunidades de mercado, como consequência da crescente exigência dos 

consumidores (LUSTOSA et al., 2008). 

As necessidades de alterações na organização da produção foram 

decorrentes da introdução de conceitos voltados à flexibilidade com eficiência, 

redução de estoques, parcerias com fornecedores e foco no requisito dos clientes 

(SHINGO, 1996). 

Essas mudanças tiveram reflexos nos sistemas de indicadores de 

desempenho, já que necessitaram introduzir medidas quantitativas e qualitativas 

para avaliar seus desempenhos. Além disso, os indicadores possibilitam a avaliação 

da gestão, mostrando a situação atual da empresa e sua evolução com o tempo. 

Oakland (apud Najmi e Kehoe, 2001) destaca que uma medição de 

desempenho apropriada assegura que os requisitos dos consumidores sejam 

cumpridos, determina áreas para atacar, justificam o uso dos recursos e direciona a 

melhoria contínua. Já Takashina e Flores (1996) apresentam os indicadores como 

“formas de representação quantificáveis das características de produtos e 

processos”. O uso de indicadores possibilita à organização conhecer como está seu 

desempenho, como pode atuar sobre eles e quais as metas a atingir. 

MARTINS et al., 2001 afirma que:  

 
Um sistema de medição de desempenho possibilita que decisões sejam 
executadas e ações sejam tomadas porque ele quantifica a eficiência e 
eficácia de ações passadas por meio da aquisição, coleta, classificação, 
análise, interpretação e disseminação de dados apropriados. 
 

A medição de desempenho permite que as organizações acompanhem as 

demandas do mercado, o grau de competitividade dos concorrentes, uso da 

tecnologia da informação e o grau de satisfação dos clientes. Porém, para a 

implementação das medições de desempenho verifica-se que possui falta de apoio 
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da alta gerência e a falta da cultura de gerenciamento, ou seja, os gerenciamentos 

deixam de ser acompanhados por terem baixa prioridade nas atividades rotineiras e 

é esquecido quando há troca de gestão.  

Com os indicadores de desempenho, é possível que as organizações tomem 

medidas preventivas. Também é possível definir a capacidade, o nível de 

desempenho e o seu posicionamento diante dos ambientes internos e externos. 

Além da possibilidade do efeito de comparação, os indicadores agregam valor ao 

produto/serviço oferecido pela organização e facilitam a obtenção dos objetivos 

propostos. 

Desse modo, os indicadores também cumprem um papel fundamental na 

motivação das pessoas envolvidas no processo. Sempre que uma melhoria está 

sendo implantada é importante que um ou mais indicadores de desempenho 

associados à mesma sejam monitorados e sua evolução seja amplamente divulgada 

na organização (SINK; TUTTLE, 1993). 

 

2.1 SIX SIGMA  

 

Segundo Dalla Valle (2017), a qualidade visa atender todas as necessidades 

que os clientes possuem sobre os produtos e serviços oferecidos pelas empresas. 

Suas políticas são definidas pela alta administração para que tenham seus efeitos 

sobre toda a empresa, que por sua vez tem como função o gerenciamento e 

controle, analisando  situações para atuar sobre elas buscando preenchimento das 

lacunas localizadas. 

O Six Sigma utiliza-se da estratégia de melhoria contìnua para obter o 

gerenciamento e controle dos produtos e processos, satisfazendo os cliente. A 

utilização da ferramenta possibilita o aumento de desempenho, o aumento da 

lucratividade das organizações que possuem a sua aplicação, a redução da 

variabilidade e redução do nível de falha nos processos produtivos. Além disso, a 

metodologia sustenta a melhoria a longo prazo, atuando como um agente de 

mudança na cultura da organização, fazendo com que haja menores desperdicios na 

produção e consequentemente menos poluição. 

O mal gerenciamento da qualidade, faz com que as empresas tenham uma 

“fábrica oculta”, ou seja, terá retrabalho, reinspeção, reprogramação e recuperação. 
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Todas essas atividade que serão executadas gera um custo adicional para empresa, 

pois não fazem parte do processo normal de um produto. Como consequencia, há 

um alto risco de perda de clientes, aumento de estoque e redução da capacidade 

produtiva. 

Para a implementação da metodologia, utiliza-se a aplicação DMAIC, define, 

measure, analyze, improve e control (definir, medir, analisar, melhorar e controlar).  
 

2.1.1 Definir 

 

 Nesta etapa, será feita a análise dos Objetivos Estratégicos identificando os 

pontos críticos para atacar, em seguida define-se a equipe, o escopo e os prazos do 

projeto. Além de registrar o projeto e mapear o processo e calcular o saving, que 

seria o ganho econômico. 

 Neste item, envolve a origem do Planejamento Estratégico, na qual devemos 

atender os requisitos do Cliente (CCR), possuir indicadores de eficiência e eficácia 

para medir a performance e comparar processos e realizar a Análise de Valor para 

encontrar possibilidades de melhoria, evitar custos gerar ganhos. 

 

2.2.2 Medir 

 
Realizado a partir de medições confiáveis para desenvolver plano de coleta 

de dados, que deve conter medida de desempenho, tamanho da amostra, frequência 

de obtenção de dados para cálculo do nível sigma, teste de normalidade, CP e CPK. 

As coletas normalmente são demonstradas por meio de histogramas e gráficos 

sequenciais.  

A confiabilidade das informações assegura a qualidade da obtenção dos 

dados e detecta os fatores externos, representando a precisão e a exatidão. Com 

isso, determina-se o nível atual do processo.  

 

2.2.3 Analisar 

 
Utiliza-se da prática de Benchmarking, na qual compara os produtos com os 

concorrentes para definir os objetivos de desempenho. A partir da ferramenta, 
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realiza-se a análise do processo para determinar a causa-raiz seguindo estratégias 

de: Brainstorming, Diagrama de Ishikawa, Cinco Porquês e Gráfico de Pareto.  

A validação da causa-raiz é realizada com a verificação da realização das 

variáveis, podendo ser utilizado o Diagrama de Dispersão, o método de Correlação 

Linear e o método de Regressão Linear.  

 

2.2.4 Implementar 

 

A etapa de implementação inicia-se com a geração de ideias de melhoria, 

levando-se em conta como cada causa-raiz pode ser eliminada. As soluções 

desenvolvidas são avaliadas a partir de critérios de avaliação e de análise de custo-

benefício.  

As melhorias propostas serão implementadas a partir dos dados e medições 

obtidos nos processos anteriores. Assim, calcula-se a nova capacidade, confirma o 

saving e implementa as mudanças. 

 

2.2.5 Controlar 

 

O objetivo desta etapa é garantir que as melhorias vistas na etapa anterior se 

confirmem, estabelecendo os procedimentos com novas rotas de processos. Para 

isso, utiliza-se ferramentas estatísticas, como cartas de controle de processo e 

registros de processo para monitoramento. 

 Também nesta etapa, é realizado a prevenção de ocorrência de falhas, 

utilizando as ferramentas, como 5S, Poka Yoke e FMEA. 

 

2.2 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA) 

  

Segundo Junior (2018), O primeiro modelo DEA, chamado CCR, foi criado por 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978), baseado no trabalho de Farrell (1957) sobre 

mensuração da eficiência produtiva. Este modelo era orientado ao input e 

originalmente de Programação Fracionária, uma técnica de Pesquisa Operacional 

(PO). Utiliza-se uma metodologia de programação linear para calcular eficiências 

comparativas de Unidades Tomadoras de Decisão (Decision Making Unit – DMU). 
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 Outro modelo é o BCC (homenagem aos autores Banker, Charnes e Cooper), 

em que os retornos de escala são considerados variáveis.  

No processo produtivo, toda a matéria-prima deve ser utilizada sem gerar 

desperdícios, maximizando a sua utilização. Para um efeito de comparação de 

desempenho entre setores ou unidades produtivas podemos usar o DEA.   

 Segundo Meza (2003), o objetivo de DEA consiste em comparar um certo 

número de DMUs que realizam tarefas similares e se diferenciam nas quantidades 

de inputs que consomem e de outputs que produzem. Além disso, este método 

considera que o máximo possível do que se pode produzir é observado por meio das 

DMUs mais produtivas. 

DEA compara uma determinada quantidade de DMUs que realizam tarefas 

similares, variando apenas em quantidades de recursos e produtos. Identifica as 

DMUs mais eficientes, estimando o benchmark para que as ineficientes possam 

identificar e analisar a origem referente a entradas ou saídas (CHAVES, 2017). 

O que está em questão na análise de desenvolvimento é a produtividade e 

eficácia, utilizando as DMUs, de modo que as devidas unidades produtivas passam 

a ser chamadas de DMUs, mesmo nos casos em que não tomam decisão alguma. 

Tudo que usa um conjunto de entradas para produzir um conjunto de saídas pode 

ser encarado como DMU, de modo que calcula uma média de desempenho para 

cada DMU (CHAVES, 2017). 

Para um maior entendimento do DEA, devemos estipular uma eficiência que 

represente a melhor prática produtiva, calculando os objetivos e metas dos 

processos e também como conquistar a eficácia desses. Segundo Chaves (2007), a 

eficácia é a capacidade de a unidade produtiva atingir a produção que tinha como 

meta, sem se importar com o que foi utilizado. Enquanto que a eficiência faz relação 

do que foi produzido, dados os recursos disponíveis ao que poderia ter sido 

produzido com os mesmos recursos.  

 Sendo assim, o DEA serve como uma metodologia de tomada de decisão 

usando a eficiência e trazendo parâmetros de melhoria de desempenho operacional 

de setores não eficientes. 
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2.3 PRISMA DA PERFORMANCE 

 

Este modelo de medição de desempenho organizacional age de acordo com 

os objetivos e necessidades dos stakeholders, ou seja, terá vantagem em cobrar 

todos os stakeholders de uma empresa: empregados, fornecedores, clientes e entre 

outros. Segundo Lopes (2017), o prisma da performance é baseado em perspectivas 

de desempenho, que segundo Estrada (2017), pode ser analisado com a respostas 

das perguntas: 

1. Satisfação dos stakeholders – Quem são os stakeholders da 

organização e quais suas necessidades? 

2. Contribuição dos stakeholders – O que a organização precisa e espera 

em relação aos stakeholders? 

3. Estratégias - Quais estratégias a organização precisa implementar para 

atender às necessidades e expectativas? 

4. Processos - Que processos as organizações precisam colocar em 

prática para que possa executar estratégias? 

5. Capacidade – Qual capacidade precisamos para operar nossos 

processos? 

 

2.4 MATRIZ IMPORTÂNCIA x DESEMPENHO 

  

É uma ferramenta utilizada para identificar os processos e/ou produtos das 

organizações e que irão receber melhoria para verificar como está o desempenho 

atual e os fatores que as permitem competir no mercado, isso tudo para que 

recebam um alto feedback de satisfação dos clientes.  

 Para Santos et al. (2016), a aplicação da matriz fornece um diagnóstico de 

investimento e decisão para destinar recursos escassos e melhorar o planejamento 

estratégico com base na atuação da empresa no mercado. Ainda, ela identifica os 

aspectos atuais de desempenho que precisam ser melhorados e corrigidos. 

 A matriz importância-desempenho é dividida em quatro zonas. Na zona 

“adequada”, os critérios em questão estão acima da fronteira de aceitabilidade e em 

situação favorável. Na de “melhoramento”, os critérios localizados nela estão 

sujeitos a melhorias. Na de “ação urgente”, eles precisam ser melhorados 
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rapidamente, e os critérios situados na zona de “excesso” estão acima da 

concorrência, mas que a empresa poderia estar alocando esforços e recursos em 

outras áreas ou setores que se encontram em situação mais crítica (SANTOS et al., 

2016) 

 Ainda, segundo Alves et al. (2014) a matriz segue uma escala de três pontos, 

em que cada ponto está subdividido em outros três para importância para os clientes 

e outra escala com o mesmo número de divisões e subdivisões para desempenho 

da empresa em relação aos concorrentes.  

 A Matriz é representada por uma relação gráfica entre as pontuações das 

tabelas de desempenho e importância.  

 

2.5 SETE CRITÉRIOS DE DESEMPENHO – SCD 

 

Este modelo de análise de desempenho considera sete critérios que são 

focados em: eficácia, eficiência, produtividade, qualidade, qualidade de vida, 

inovação e lucratividade. Segundo Boffi (2007), tem-se as definições: 

 Eficácia: identifica a eficácia de um sistema no momento em que executa o 

projeto que se comprometeu, ou seja, colocar em prática o planejado dentro 

dos requisitos de qualidade e pontualidade; 

 Eficiência: relaciona o consumo dos recursos a serem utilizados e os recursos 

realmente utilizados; em caso de resultado, caso o consumo seja negativo, 

avalia-se novamente o processo; 

 Produtividade: relação entre os resultados atingidos (saídas) e os recursos 

utilizados nos processos (entradas); 

 Qualidade: resultado de produtos e serviços entregues de acordo com o 

especificado; 

 Qualidade de vida: proporcionar aos colaboradores para conseguir um melhor 

desempenho diante da utilização correta dos recursos; 

 Inovação: processo criativo para mudanças nos processos, métodos e 

procedimentos; 

 Lucratividade: resultado alcançado em termos financeiros e em relação aos 

custos e despesas organizacionais. 
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O SCD tem como vantagens: utilização de medidas de desempenho em pontos-

chave (entrada, saída, processo e fornecedores), abrange diversas dimensões de 

desempenho e utiliza mecanismos de realimentação. Possui desvantagens, tais 

como: falta de clareza na garantia do alinhamento dos indicadores aos níveis 

hierárquicos da organização, falta de clareza na identificação das relações de causa 

e efeito entre os indicadores e falta agilidade no fornecimento de informações 

instantâneas (NETTO, 2007).  

 

2.6 BALANCED SCORECARD - BSC  

 

O balanced scorecard (BSC) possui como objetivo principal a visualização dos 

objetivos estratégicos de toda a organização em todas as perspectivas de forma 

integrada, tais como: perspectiva financeira, perspectiva dos clientes, processos 

internos e aprendizado e crescimento (NAPPI, 2001). 

 Perspectiva financeira: Mostra o se o resultado financeiro está sendo 

alcançado em função de outras estratégias definidas, ou seja, obtendo 

lucro; 

 Perspectiva dos clientes: Estabelecer metodologias para benefício aos 

clientes; 

 Processos internos: Indicadores para visualizar a melhoria dos 

processos; 

 Aprendizado e crescimento: Representa as necessidades, 

competências e capacidades existentes. 

Ao mapear e realizar a associação dos fatores de desempenho citados, o 

BSC torna-se uma ferramenta de gestão, na qual identifica, integra e monitora os 

indicadores de desempenho organizacional para a implementação do gerenciamento 

integrado. 

A sua construção foi pioneira ao tentar desenvolver um método de avaliação 

de desempenho com foco nos objetivos da empresa, no processo de tomada de 

decisão e no aprendizado organizacional (DIAS, 2014). 
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2.7 PIRÂMIDE SMART 

 

A ferramenta pirâmide SMART, possui como principal objetivo a tradução da 

visão da organização para objetivos financeiros e de mercado até o nível dos 

sistemas operacionais do negócio, de modo que estes, por sua vez, sustentem a 

visão da organização 

Segundo Oliveira (apud Figueiredo, 2003), o primeiro nível da pirâmide 

SMART representa a visão da organização com a definição dos objetivos de cada 

unidade de negócio; no segundo nível os objetivos definidos anteriormente são 

traduzidos em termos financeiros e de mercado; no terceiro os objetivos e as 

prioridades são definidos “[...] em termos de satisfação dos clientes, flexibilidade e 

produtividade, e são representados por critérios operacionais específicos, tais como, 

qualidade, entrega, tempo de processamento e custo”. 

A pirâmide SMART, pode ser observada na Figura 1: 

 

     Figura 1 - A Pirâmide SMART 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: OLIVEIRA (apud FIGUEIREDO, 2003). 
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3 METODOLOGIA 

 

O método utilizado na pesquisa foi o do Estudo de Caso para a validação dos 

indicadores propostos. 

 

3.1 TIPOLOGIA DE PESQUISA 

 

Com relação ao enquadramento metodológico da pesquisa, é qualitativa, pois 

será analisado os indicadores de processos, os indicadores relacionados a 

subcontratados de costura e os níveis de integração, utilizando dados de 

desempenho.  

O objetivo da pesquisa é descritivo por utilizar registros da empresa, análise 

de dados e sua interpretação. 

Método de pesquisa é o estudo de caso de indicadores, por utilizar a coleta 

de dados, na qual terá informações estatísticas para orientação das ações de 

melhoria. Será realizada por meio dos controles realizados durante o ano de 2018 

através de seus processos. 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Este estudo é metodologicamente baseado na aplicação de Indicadores de 

Desempenho com objetivo de desenvolver um conjunto de indicadores, na qual para 

a sua definição, é preciso entender o ambiente em que será realizado o estudo, pois 

influencia diretamente no desempenho do mesmo e também nos critérios de 

avaliação e obtenção de dados.  

O trabalho será realizado em uma empresa de médio porte do ramo de 

confecções, situada em uma cidade do Norte do Paraná. O organograma é 

representado de acordo com o organograma da figura 2.  
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Figura 2 - Organograma da organização 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

É caracterizada como uma empresa fornecedora que produz tanto em jeans 

quanto sarja os seguintes produtos: calças, bermudas, shorts, saias, jaquetas, 

macacões, salopetes e entre outros.  

A produção segue os seguintes processos: 

 Análise de matéria-prima: São realizados testes de lavagem e costura 

nos tecidos para que não tenha problemas de qualidade durante o 

processo produtivo; 

 Modelagem: Levantamento da tabela de medida do modelo, 

averiguando o encolhimento do tecido e também processos de 

assimetria; 

 Risco: Desenho de moldes para corte do tecido em software que 

comunica com a máquina automática de corte para evitar desperdício 

de tecido; 

 Corte: Existe o corte manual e o automático, que são realizados após o 

enfesto do tecido. Nesta etapa, são cortadas partes distintas que fazem 

parte de uma peça; 
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 Costura: Realizado externamente por meio de subcontratados 

(faccionistas), une as partes cortadas no processo anterior seguindo 

uma sequência lógica de tarefas. Quando o corte retorna dos 

faccionistas é realizado a inspeção de medidas e visual de acordo com 

a amostragem NQA; 

 Lavanderia: Nesta etapa, são realizados basicamente os seguintes 

processos: a aplicação de used (processo químico de reação com um 

corante, que desbota o tecido nas regiões pulverizadas), tingimento, 

lavagem, secagem, laser e puídos. Após o término destes processos é 

realizada outra inspeção por amostragem; 

 Passadoria: Peças são passadas por ferros à vapor ou manequins; 

 Acabamento: Colocação dos acessórios, como botões, etiquetas, 

rebites, tachas, placas, tags, embalagem e etc. O acabamento final é 

responsável pela qualidade visual do produto e conta com 

departamento de revisão, uma última inspeção, para efeitos de 

qualidade.  

 Expedição: Produtos saem prontos e embalados e são direcionados 

aos Centros de Distribuição dos clientes.  

Os processos produtivos do mix de produtos podem ser verificados de acordo 

o Fluxograma presente na figura 3.  

 

Figura 3 - Fluxograma de Processos 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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O estudo será baseado em todos os setores e processos da organização, 

pois para o melhor desempenho geral da organização é preciso realizar medições 

como um todo na cadeia produtiva. 

 

3.3 ETAPAS DO TRABALHO 

 

3.3.1 Problema 

 

 Esta etapa contemplou a identificação do problema e o estudo no ambiente 

de trabalho. O entendimento do problema foi construído ao longo de um ano de 

observação do autor na organização através de dificuldades vivenciadas tanto de 

apoio nas tomadas decisões, de dados estatísticos e gestão da produção. 

 

3.3.2 Sugestão 

 

 Esta etapa tem como objetivo propor indicadores de produção que auxiliem 

na construção da solução. Para isso, foram estudados todos os setores envolvidos 

no processo produtivo.  

3.3.3 Desenvolvimento dos Indicadores 

 

 A partir das etapas de detecção dos problemas e sugestão, acarretando no 

entendimento do problema e na identificação de princípios para a construção dos 

indicadores, a etapa seguinte foi o desenvolvimento dos mesmos para a arquitetura 

dos processos e bases para tomadas de decisões. A composição do quadro de 

indicadores se da de forma gráfica e descrições textuais. 

 

3.3.4 Coleta e Análise de Dados  

 
 As técnicas de coleta de dados utilizadas no trabalho foram observações 

participante, observação não participante e análise documental.  
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Tabela 1 - Coleta de Dados 

Indicador Coleta de dados 

Lead Time 
Romaneio de término de Ordens de Corte 

(OC) 

Subcontratados 
Volumes de produção e dados de 

inspeção 
Produção Fábrica Romaneio de Ordens de Corte (OC) 

Histórico de Produção Dados de faturamento 

Tipos de Produtos vendidos Pedidos de produção 

Representatividade dos Clientes Dados de faturamento 
Desempenho de Qualidade dos 

Subcontratados 
Dados de inspeção 

Qualidade produto final Dados de inspeção 

Inspeção de Processo Dados de inspeção 
Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

A tabela 1 mostra como ocorreu a forma de obtenção dos dados para cada 

indicador apresentado. O Romaneio baseia-se na quantidade de término de cada 

setor com as OC’s, e é realizado diariamente, os dados de inspeção são 

provenientes dos apontamentos de qualidade emitidos, os de faturamento a partir 

das OC’s que são faturadas e os pedidos de produção são a partir da informação 

comercial e cadastro dos produtos.   

 

Tabela 2 - Facções Subcontratadas 

Facções Tipo de Produto 
Capacidade Produtiva 

(Peças diárias) 

S1 Calça Jeans, Bermuda Jeans 1000 
S2 Jaqueta, Camisa 500 
S3 Calça Social 1000 
S4 Calça Jeans, Bermuda Jeans 3000 
S5 Calça Jeans, Bermuda Jeans, Calça Social 5000 

S6 Calça Social, Calça Jeans, Jaqueta, Camisa 3000 
S7 Calça Social, Calça Jeans, Bermuda Jeans  2500 
S8 Calça Jeans 3000 
S9 Calça Social, Calça Jeans, Bermuda Jeans  2000 

S10 Calça Social, Calça Jeans, Bermuda Jeans  3000 
Fonte: Autoria Própria (2018). 
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A figura 2 mostra as Facções que a organização possui, seus tipos de 

produtos confeccionados e suas capacidades diárias aproximadas a partir da análise 

de Estudos de Tempos em cada um destes. 

Como apoio a coleta e análise de dados, ocorreram reuniões com membros 

da organização que trabalham nos setores envolvidos para a classificação e 

hierarquia dos processos, identificação da visão geral dos processos e levantamento 

de informações para serem analisadas.    
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4 RESULTADOS 

 

 Neste capítulo são expostos resultados encontrados no trabalho. Seu 

desenvolvimento é apresentado da seguinte forma: apresentação do quadro de 

indicadores de desempenho desenvolvidos na empresa e a comparação com a 

literatura. 

 

4.1 DESENVOLVIMENTOS DE INDICADORES 

 

Os quadros de indicadores de desempenho que foram desenvolvidos pelo 

autor são apresentados a seguir: 

 

4.1.1 Lead Time  

 

É medido com base na finalização de cada Ordem de Corte (OC) no 

respectivo setor. Quando a produção é passada ao setor subsequente é colocado o 

número da OC no romaneio e as datas são armazenadas em uma planilha para o 

Planejamento e Controle de Produção (PCP). 

Ao final do mês é fechado um relatório com os produtos expedidos, na qual o 

indicador é obtido, ou seja, temos o tempo médio de produção de cada setor 

envolvido no processo. 

A baixo, na Tabela 3 e no Gráfico 1, temos a representação dos Lead Times 

da organização: 

 

Tabela 3 - Lead Time da Organização 

Mês Desenvolvimento Produção Expedição 
Lib. 

Produto 
Lib. PCP Teste Tecido 

JANEIRO 39,53 60,45 4,85 24,47 0,14 2,95 
FEVEREIRO 34,46 49,69 3,80 17,91 1,07 5,35 
MARÇO 40,78 43,70 8,44 18,83 0,99 2,71 
ABRIL 25,64 45,53 6,90 16,34 0,21 4,57 
MAIO 36,62 47,45 6,14 21,88 0,14 6,05 
JUNHO 31,88 49,63 12,70 16,64 0,13 6,08 
JULHO 26,55 48,92 9,16 19,07 0,02 4,80 
AGOSTO 32,53 51,66 3,87 22,03 0,41 5,64 
SETEMBRO 30,78 55,22 6,69 24,47 0,93 5,39 
OUTUBRO             
NOVEMBRO             

(continua) 
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Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Gráfico 1 - Lead Time da Organização 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

O lead time de desenvolvimento mostrado no gráfico é dado pela média entre 

o tempo de abertura do pedido pelo cliente até a liberação da ficha técnica pelo 

departamento de produto e chegada de insumos de todas as OC’s que foram 

expedidas naquele mês. O melhor índice pode-se verificar no mês de abril, na qual 

obteve o lead time de 25 dias aproximadamente. 

(continuação) 
DEZEMBRO             
Média Anual 33,20 50,25 6,95 20,18 0,45 4,84 

Mês Modelagem Risco Corte Costura Lavanderia Acabamento Faturamento 
JANEIRO 10,15 2,55 3,12 24,88 13,66 3,14 4,85 
FEVEREIRO 5,00 3,05 5,73 14,81 11,63 4,73 3,80 
MARÇO 4,40 2,08 3,90 15,72 10,56 4,70 8,44 
ABRIL 4,21 1,95 2,87 17,15 12,78 4,52 6,90 
MAIO 1,60 1,60 2,09 18,54 12,68 4,91 6,14 
JUNHO 2,15 1,05 2,93 20,58 9,30 7,27 12,70 
JULHO 1,82 0,73 1,63 20,10 15,54 6,78 9,16 
AGOSTO 2,03 0,69 1,59 19,13 18,56 4,12 3,87 
SETEMBRO 4,16 1,72 2,08 22,39 15,41 4,06 6,69 
OUTUBRO        
NOVEMBRO        
DEZEMBRO        

Média Anual 3,95 1,71 2,88 19,26 13,35 4,91 6,95 



 
 

31 
 

O lead time de produção é representado pela soma das médias dos tempos 

de produção a partir da liberação de produção pelo PCP até o faturamento de todas 

as OC’s que foram expedidas naquele mês. O melhor índice é no mês de Marco, 

que possuiu o lead time de 43 dias aproximadamente. 

O lead time de expedição é representado pela media do tempo que as Oc’s 

saem do setor de acabamento e entra na expedição para ser faturado. O melhor 

indicador é no mês de fevereiro, que possui o lead time de 3,8 dias. 

O indicador de lead time é importante para organização por servir como base 

de tomada de decisão nos setores de PCP e compras. Para isso, a estratégia é o 

controle preciso dos estoques, ciclo de vida dos produtos e assim evitar a 

insatisfação dos clientes, ou seja, atender as datas de entregas dos pedidos, já que 

ele não pode ser mais alto do que o consumidor está disposto a aguardar.  

O objetivo da organização é sempre o reduzir, pois a empresa possui a visão 

de aplicar conceitos lean e o que tem mais chamado a atenção são os tempos 

longos no seu sistema produtivo. A proposta é a utilização de kaizen para encurtar 

cada vez mais o lead time.  

 

4.1.2 Produção Subcontratados 

  

Quando as OC’s são devolvidas das Facções, o setor de Recebimento de 

Cortes realiza a conferência dos lotes, na contagem de peças e se as notas fiscais 

estão corretas. Em seguida, armazena os dados em uma planilha, na qual são 

gerados os indicadores. 

 A Tabela 4 e o Gráfico 2 representam os dados: 

 

Tabela 4 - Peças Produzidas nas Facções 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 TOTAL 
JANEIRO 8063 135 2000 12519 60425 12355 13270       108767 

FEVEREIRO 6895 368 13814 10843 83117 1040 19875       135952 
MARÇO 6243 5044 4132 6433 91767   15275       128894 
ABRIL 12628   12000 2064 89559   18421       134672 
MAIO 3211   5653 1292 76671 4723 27279 3892     122721 

JUNHO 19208     10278 92338 15675 40789 13792 9330   201410 
JULHO 23280     7768 88841 20793 41405 12212 9532 7896 211727 

AGOSTO 25242     5316 103503 20733 35510 18612 9177 8948 227041 
SETEMBRO 29862     3121 91506 14932 26149 18951 17422 7646 209589 
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Gráfico 2 - Produção Subcontratados 2018 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Este indicador possui como finalidade o monitoramento da produção nos 

subcontratados, na qual verifica se a demanda está sendo atendida pelas atuais 

facções com base em suas capacidades produtivas e se não está sendo realizada a 

quarteirização da produção enviada, que é proibida pela Abvtex (Associação 

Brasileira do Varejo Têxtil). Está análise é realizada a partir do estudo da capacidade 

de produção de acordo com a tabela 2. 

 Realizando a analise dos dados obtidos é possível verificar que os 

subcontratados atuais que a organização possui está sendo suficiente para atender 

a demanda de acordo com os tipos de produtos vendidos, não sendo necessária a 

busca por outras empresas para realizar o processo de costura. 

 No gráfico, o eixo X representa os subcontratados ao longo dos meses, até 

setembro, e o eixo Y representa a quantidade de peças costuradas. Na legenda, é 

possível verificar a produção mensalmente de cada subcontratado e o total 

produzido. A facção que possui a maior capacidade é o S5, o que possibilita uma 

grande parceria com a organização, principalmente para os pedidos de produção 

que possuem o lead time mais curtos. 
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4.1.3 Produção Fábrica 

 

Em paralelo a obtenção dos dados do Indicador de Lead Time, também é 

possível saber a quantidade de peças que cada setor produz por dia. Os dados são 

ilustrados na Tabela 5 e no Gráfico 3: 

 

Tabela 5 - Peças Produzidas nas Facções 

  COMERCIAL PRODUTO TECIDO PCP 
ANÁLISE 

MAT. PRIMA MODELAGEM 

JANEIRO 214204 108660 112245 117500 137354 137906 

FEVEREIRO 100303 146748 108989 104176 88600 83499 

MARÇO 48933 165123 145159 161947 153336 151021 

ABRIL 214994 114518 125641 134829 144047 122808 

MAIO 240948 161582 190382 177030 199378 179640 

JUNHO 283444 198766 189580 203883 184398 159101 

JULHO 296788 294020 293480 289115 244730 224059 

AGOSTO 286191 397698 357604 370392 302202 276684 

SETEMBRO 124587 131091 133884 124269 244438 247632 

OUTUBRO             

NOVEMBRO             

DEZEMBRO             

 RISCO CORTE COSTURA 
LAVANDERI

A 
ACABAMENT

O EXPEDIÇÃO 
JANEIRO 214204 108660 112245 117500 137354 137906 

FEVEREIRO 100303 146748 108989 104176 88600 83499 

MARÇO 48933 165123 145159 161947 153336 151021 

ABRIL 214994 114518 125641 134829 144047 122808 

MAIO 240948 161582 190382 177030 199378 179640 

JUNHO 283444 198766 189580 203883 184398 159101 

JULHO 296788 294020 293480 289115 244730 224059 

AGOSTO 286191 397698 357604 370392 302202 276684 

SETEMBRO 124587 131091 133884 124269 244438 247632 

OUTUBRO             

NOVEMBRO             

DEZEMBRO             
Fonte: Autoria Própria (2018). 
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Gráfico 3 - Produção Fábrica 2018 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Neste gráfico, é mostrado mês a mês o que cada setor produz, desde a 

emissão de pedidos do setor comercial até a expedição dos mesmos.  

 Este indicador também serve de apoio para o departamento de PCP realizar a 

programação da empresa, na qual é realizada diariamente. Além de possibilitar a 

analise da capacidade produtiva e se as metas de produção estão sendo atendidas. 

 

4.1.4 Histórico de Produção 

 

Os indicadores são obtidos na compilação dos produtos expedidos 

diariamente, na qual se obtém a quantidade de peças. São representados de acordo 

com os Gráficos 4 e 5: 
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Gráfico 4 - Peças Finalizadas Mensalmente 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Gráfico 5 - Comparação de Produção – 2017 x 2018 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

No gráfico 4, temos o eixo X com os meses de janeiro a setembro e no eixo Y 

a quantidade de peças que foram expedidas. É demonstrada a variação de 

produção e os períodos com maiores picos de demanda e a linha de tendência que 

deve seguir.  

O indicador de comparação de produção mostra o histórico produzido pela 

organização durante o ano de 2017 comparando-a com o ano de 2018, na qual 

indica o aumento de 19% do volume produzido em referência da média anual.  
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Também neste mesmo indicador, é possível verificar um aumento no numero 

de quadro de funcionários e na qualificação da mão-de-obra, pois há um aumento 

relativo na quantidade de produção total pelo numero de funcionários.  

O desempenho recente dos indicadores da produção também pode ser 

caracterizado pela oscilação dos seus volumes, na qual temos dois picos produtivos 

nos meses de julho e setembro. Na comparação no mês de maio entre os dois anos, 

na qual geralmente tem um pico devido ao dia das mães, temos uma queda relativa, 

equivalente a 56%, que pode ser explicado pelo período de paralisação das rodovias. 

Já o maior crescimento em relação ao ano passado é no mês de agosto, que pode 

ser explicado por ser o mês dos dias dos pais e ter uma alta demanda de roupas 

masculinas.  

 

4.1.5 Tipos de Produtos 

 

Este indicador é baseado nos dados provenientes do PCP e da Expedição, já 

que utiliza a característica do produto (Bermuda Masculina, Calça Feminina, Calça 

Masculina, Jaqueta, Saia e Shorts Feminino). Com isso servirá de base para os 

equipamentos que mais serão utilizados no processo produtivo, escolha das facções 

e para o departamento de vendas. 

 
Gráfico 6 - Tipos de Produtos Vendidos 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

O setor de costura por possuir na maioria processos manuais e muitas 

utilizações da mão-de-obra modifica o seu layout produtivo de acordo com o seu tipo 

de produto, na qual se aproximam as maquinas subsequentes para encurtar a 

distancia e assim diminuir movimentações para ganhar um aumento produtivo. 

Assim, este indicador serve também como apoio ao PCP para adequação do layout 

à produção. 

Além disso, cada subcontratado produz somente alguns tipos de produtos, 

então a partir da análise de demanda é possível direcionar a produção especifica a 

cada um deles. 

O indicador também serve como apoio à área comercial da organização no 

momento de negociação com os clientes, verificando se é possível aceitar a 

produção naquele momento e também o volume naquele respectivo mês. 

A partir destas considerações foi elaborado o indicador, na qual verificamos os 

números de cada tipo de produto vendido em relação ao decorrer dos meses. 

O produto mais vendido é a calça masculina. Isso pode explicar pelo fato de a 

organização ser um fornecedor estratégico de roupas masculinas do cliente C8, ou 

seja, o cliente envia uma demanda fixa e alta mensalmente.  

 

4.1.6 Representatividade de Clientes 

 

Com base no Faturamento, temos a representação que cada cliente possui.   

 

Gráfico 7 - Representatividade de Clientes (%) 
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Este indicador classifica os clientes como apoio ao departamento comercial 

determinar estratégias e técnicas de reter os mesmos. Isso é fundamental para a 

política da empresa, pois o custo para adquirir novos clientes é sempre mais elevado. 

Com estes resultados, o cliente C8 possui uma alta representatividade do 

volume produzido, ou seja, a sua retenção irá otimizar o lucro da organização pois 

não há elevados investimentos para a conquista de novos clientes e sim esforço 

para mantar a demanda.  

 

4.1.7 Desempenho de Qualidade dos Subcontratados 

  

Este indicador foi criado a partir do mês de maio, a partir do momento que foi 

verificado muitas reprovações do produto final. Com isso, foi necessário criar um 

controle de inspeções de qualidade diretamente nos Faccionistas para não 

influenciar no produto final.  

 É possível verificar o apontamento no Gráfico 8: 

 

Gráfico 8 - Oc's Enviadas e Reprovadas das Facções 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Este indicador visa estabelecer uma relação entre o número de OC’s 

entregues com qualidade e o número de OC’s entregues sem qualidade. O não 
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atendimento dos padrões de qualidade, é um dos principais fatores que contribuem 

para a insatisfação do cliente. Este indicador permite um acompanhamento deste 

parâmetro, para que, se necessário, ações preventivas ou corretivas sejam tomadas. 

A meta estabelecida pelo autor e as áreas envolvidas em reuniões foi de 

alcançar o índice de menor ou igual a 7%. O melhor desempenho encontrado até o 

momento foi de 14% no mês de junho. 

 

4.1.8 Qualidade dos Produtos Finais – Cliente C8 

  

Como o Cliente C8, possui o maior volume de produção, as inspeções para 

seus lotes são terceirizadas para uma empresa que se locomove até a organização 

para realiza-las. Com isso, é realizado o controle de peças inspecionadas pela 

terceirizada com as peças reprovadas na inspeção.  

 Os dados são mostrados através do Gráfico 9: 

 

Gráfico 9 - Peças Inspecionadas x Peças Reprovadas do Cliente C8 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Este indicador visa estabelecer uma relação entre o número de reclamações 

dos clientes e o número total de itens não conformes. Como a reclamação do Cliente 
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Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

significa que os requisitos especificados por ele não foram atingidos, este índice 

torna-se um espelho de sua satisfação, permitindo acompanha-la, buscando sempre 

a melhoria contínua. 

Ele é dado pela quantidade de peças rejeitadas dividido pela quantidade de 

peças inspecionadas. A meta estabelecida é de menor ou igual a 7%, sendo que até 

o momento o melhor desempenho é de 13%. 

Como a organização é um fornecedor estratégico do cliente, alguns pedidos 

são emitidos com status de qualidade assegurada, ou seja, não é necessário realizar 

a inspeções da qualidade por existir uma confiança do cliente em termos de 

qualidade com o fornecedor. 

 

4.1.9 Inspeção de Processo 

 

Este indicador foi criado a partir do mês de setembro, com intuito de realizar 

uma verificação da proveniência dos defeitos existentes no volume expedido. A 

medição é realizada entre os setores produtivos.  

 

Gráfico 10 - Inspeção de Processo (Auditoria) 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Gráfico 11 - Quantidade de Defeitos por Área (Mensal) 
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Este indicador visa diminuir a variação negativa da lucratividade, a 

racionalização do tempo de processamento dos pedidos, melhorar o grau de 

comprometimento dos colaboradores. 

 No gráfico 10 verifica-se a quantidade de peças faturadas no mês de 

setembro e a quantidade de peças encontradas com defeitos diante das inspeções 

realizadas nos processos mostrados no gráfico 11. 

 

4.2 VERIFICAÇÃO DOS POSSÍVEIS INDICADORES DE REFERÊNCIA 

 

A proposta sugerida foi a partir da análise dos modelos de indicadores 

existentes correlacionado com o desenvolvimento dos indicadores e análise das 

condições da empresa. 

Para exemplificar, foi elaborado a tabela 6, na qual mostra os modelos de 

indicadores existes e se podem ser aplicados ou não na organização de acordo com 

os indicadores que foram elaborados. 

 

      Tabela 6 - Aplicação da Literatura na Organização 
Six Sigma DEA 

Não se aplica Não se aplica 

Prisma da Perfomance Matriz Importância x Desempenho 

Se aplica Não se aplica 

SCD BSC 

Se aplica Se aplica 

SMART  
Se aplica  

              Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 A lógica da utilização destes indicadores foi pensada a partir da missão que a 

organização está inserida, ou seja, deve gerar valores aos seus clientes. Estes 

valores são obtidos através de qualidade de produtos produzidos, aumento de 

desempenhos com base nas necessidades dos stakeholders, medidas de 

desempenho em pontos-chave da organização, alinhamento de programas e 

investimentos e otimização dos níveis operacionais através dos objetivos financeiros. 

Por estes motivos foram desenvolvidos os indicadores representados neste trabalho. 

 Embora a empresa vise a ampliação do seu número de clientes devido à 

concorrência das empresas no mercado específico de jeans e a busca pelo aumento 



 
 

42 
 

de interesse na redução de custos, aquisição de novos clientes, aumento da 

qualidade e melhoria continua, a metodologia Six Sigma não se aplica na 

organização pelo fato da porcentagem de qualidade estar longe da indicada pela 

literatura estudada. Porém a organização também adota práticas de mudanças de 

estratégias e necessidades de seus clientes a partir da redução de desperdícios e 

aumento de qualidade nos processos de produção com o uso das ferramentas. 

 A ferramenta DEA não se aplica na empresa, pelo fato de que não é realizada 

a análise das máquinas pela eficiência por não possuir outras máquinas para efeito 

de comparação. Ou seja, não é possível medir o método produtivo mais eficiente da 

organização.  

 O prisma da performance por lidar com os objetivos e necessidades dos 

stakeholders pode ser aplicado na organização pelo motivo de possibilitar o 

alinhamento estratégico com os clientes para vantagem competitiva em função das 

dificuldades do ramo têxtil de se reter clientes e a concorrência do mercado asiático.  

 A metodologia da matriz importância x desempenho não é aplicada na 

organização, porém ela pode ser. É preciso estabelecer critérios competitivos e o 

levantamento dos dados que irão caracterizar o grau de importância e o 

desempenho desses critérios. Como resultado poderão ser atacados os pontos 

críticos, ou seja, os critérios que necessitam de ação urgente para o aumento de 

desempenho. 

 O SCD é aplicado por possibilitar a avaliação do desempenho global a partir 

da utilização de medidas de desempenho nos pontos-chave do processo de 

produção da organização, ou seja, abrange a área desde a chegada de matéria-

prima, até a saída da peça jeans confeccionada. Além dela proporcionar um 

feedback para melhoria continua e a facilidade de alinhamento estratégico.  

 A ferramenta BSC se aplica na organização, pois a implantação do BSC nos 

departamentos da produção baseia-se no propósito da intervenção estratégica e o 

alinhamento do programa de investimentos para ganhos de produtividade. Além de 

que abrange o desenvolvimento de liderança, estabelecimento de metas, educação 

da organização e criação de sistema de feedback.  

 A pirâmide SMART por sustentar a visão da organização com base nos 

objetivos financeiros se aplica nas indústrias têxteis. Isso se deve por causa de que 

em toda a cadeia, todos os processos levam ao alcance dos objetivos baseados em 
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critérios de qualidade dos produtos, entregas na data correta dos pedidos e baixos 

custos. 

Para melhor análise dos indicadores de desempenho de acordo com a 

literatura, também foram propostos outros indicadores que serão desenvolvidos na 

organização. São eles: indicadores do setor de compras (lead time especifico ao 

setor, precisão dos pedidos), aproveitamento da utilização de tecidos na máquina de 

corte (alto desperdício), perdas físicas de peças durante o processo, aproveitamento 

final no setor de expedição (liberação de produção de acordo com os packs), 

satisfação dos funcionários (pesquisas em todos os setores), motivação dos 

funcionários, aprimorar apontamento da produtividade dos funcionários (hoje 

somente é realizado controle via sistema nos setores de passadoria e acabamento), 

aproveitamento de produtos desenvolvidos pelo departamento de produto aos 

vendidos, impactos de retrabalho na produção e incidência de erro. 

 Para o sucesso do estudo de caso, todos os departamentos deverão ser 

envolvidos de modo que os resultados obtidos sejam atingidos de forma total na 

organização, ou seja, que todos os indicadores tenham coerência com seus setores 

e suas aplicações sejam sincronizadas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração do conjunto de 

indicadores para a utilização da organização. Além desse, teve como objetivos 

específicos: (i) conceituar medições e indicadores de desempenho; (ii) identificar e 

descrever os setores envolvidos no processo produtivo; (iii) desenvolver indicadores 

de desempenho; e (iv) analisar a literatura sobre métodos de análise de 

desempenho. 

A partir dos conceitos deste trabalho, foi verificado a importância do sistema 

de medição e a utilização de indicadores de desempenho para ferramentas de 

gestão e necessidades de medições em todos os níveis da organização. 

A organização para se manter competitiva no mercado frente aos 

concorrentes, necessitava de sistemas de medições de desempenho para atuar 

como sistema de gestão e tomada de decisões estratégicas, implementando e 

acompanhando os objetivos e metas estabelecidas, na qual culminou no 

desenvolvimento de novos indicadores a partir da comparação com a literatura. 

 Nesse ambiente, o autor, responsável pelo monitoramento das atividades, 

conduziu a organização na tomada de decisão com os planos de indicadores 

estabelecidos juntamente com o monitoramento, ajustes de processos e a busca 

pela melhoria contínua. 

 O principal resultado deste trabalho é a elaboração do conjunto de 

indicadores, para análise dos processos e ferramenta para tomadas de decisões, 

que teve avaliação positiva pela diretoria para aumento de desempenho geral e de 

lucratividade. 

 Portanto, a utilização do quadro de indicadores de medições de desempenho 

será eficiente mediante ao desenvolvimento de forma estruturada e integrada com 

os objetivos gerais da organização.  

 Para efeitos de melhoria e comparação, sugere-se, a realização de um estudo 

referente às dificuldades de implementação e também a comparação de resultados 

entre os mesmos períodos de tempo de pesquisa com o desenvolvimento da 

ferramenta.  
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