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Resumo
Este  trabalho  tem  o  objetivo  de  acompanhar  a  trajetória  do  desenvolvimento  de  novos
paradigmas produtivos à medida que se apresentam novos desafios ao sistema produtivo, a
Organização  Burocrática  Racional  Competitiva  de  nossos  dias.  Baseado  neste  contexto,
permite-se  analisar  as principais  correlações entre os paradigmas e  suas ferramentas; a
integração e adaptação da produção aos objetivos estratégicos das organizações e formular
hipóteses  pelo  processo  de  inferências  dedutivas  sobre  o  futuro  das  organizações,  da
sociedade e do meio-ambiente.
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1. Introdução
A  nova  cultura  organizacional  surge  da  imprevisibilidade  do  macro-ambiente  onde  se
encontram as  organizações  cada vez  mais  sujeitas  a  transformações,  adaptações,  soluções
pontuais e transitórias. Desta feita, são fundamentados em cenários conturbados de risco com
clientes, fornecedores, recursos humanos, meio-ambiente e mercado.

As mutações do mercado e da tecnologia ocorrem a cada dia com maior velocidade e exigem
das organizações produtivas constantes adequações aos novos cenários que se apresentam ao
longo do tempo. Neste contexto, temos o desenvolvimento de novas estratégias competitivas,
novos paradigmas do sistema produtivo e novos sistemas de planejamento, programação e
controle da produção. Desse modo, o motivo da presente pesquisa é compreender a evolução
das técnicas de planejamento e controle da produção, assim como a integração e adaptação da
produção aos objetivos estratégicos competitivos. 

2. Metodologia de pesquisa 
O  presente  trabalho  assume  um  caráter  de  pesquisa  Pura  ou  Teórica,  assim,   tenta-se
extrapolar a definição e a descrição dos problemas na busca da interpretação, da explicação e
da predição dos mesmos por meio de teorias, leis ou modelos, conforme SALOMON (1991).
Método Dedutivo, que partindo das teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência dos
fenômenos  particulares  (conexão  descendente),  segundo  LAKATOS;  MARCONI  (2005).
Método  Hipotético-dedutivo  –  que  inicia-se  pela  percepção  de  uma  lacuna  nos
conhecimentos, a respeito da qual formula hipóteses e, pelo processo de inferências dedutivas,
testa a presença da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese, conforme LAKATOS;
MARCONI (2005). 

3.  A  Organização  Burocrática  Racional  Competitiva.  Evolução  dos  Sistemas  de
Administração e Controle da Produção 
No paradigma de Frederick Winslow Taylor,  o  objetivo  é  a captura do conhecimento do
trabalhador e transferência do mesmo para a direção da empresa. A palavra-chave é o controle
através do conhecimento. Por outro lado, no Sistema Toyota de Produção, o conhecimento do
trabalhador também é capturado, porém o objetivo é o compartilhamento entre as células de
trabalho  e  a  palavra-chave  é  a  melhoria  contínua  através  do  compartilhamento  do
conhecimento.
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A gênese do sistema Toyota de produção, é a crise do pós-guerra no Japão e, novamente,
observa-se o nascimento de um novo paradigma a partir de uma crise. O povo japonês para
reerguer o país, necessitava além de um sentimento nacionalista muito forte, de novas formas
de solução para os quebra-cabeças vigentes. O sistema Toyota de produção, traz esta nova
solução e ainda abarca este sentimento nacionalista. 

Um dos pilares do sistema adotado é a eliminação das perdas, considerando que a situação
precária da época não permitia o luxo de haver desperdícios. Esta é uma prova de aplicação da
teoria da contingência e da adaptação do sistema à conjuntura do ambiente. 

O período das décadas de 70 a 90 é marcado pela reestruturação das economias avançadas.
Esta  reestruturação  é  chamada  da  terceira  revolução  industrial  que  tem  um  impacto
significativo  no  modo  como  a  sociedade  organiza  sua  atividade  econômica.  Robôs  com
controle  numérico,  computadores  e  softwares  avançados  estão  invadindo  a  última  esfera
humana – os domínios da mente,  que adequadamente programadas, estas novas "máquinas
nteligentes"  são  capazes  de  realizar  funções  conceituais,  gerenciais,  administrativas  e  de
coordenar o fluxo da produção, desde a extração da matéria-prima, o marketing, a distribuição
do produto final e os serviços. 

Aborda-se,  nesta  pesquisa  o  novo  patamar  de  ganhos  em  qualidade  e  produtividade  na
evolução do pensamento administrativo, com o surgimento da Manufatura Enxuta (ME) por
volta de 1950, que em conjunto com as teorias Just-in-Time (JIT), Restrições, Reengenharia e
Qualidade  deram  início  ao  movimento  denominado  por  ESCRIVÃO  FILHO  (1996)  de
Organização Burocrática  Racional  Competitiva  conforme Figura  1. Antes,  fazer-se-á  uma
breve revisão sobre a classificação dos sistemas e processos de produção. 

Classificação dos Sistemas de Produção1

Segundo  MACCARTHY  & FERNANDES  (2000),  Sistema  de  Produção  Industrial  é  um
conjunto de elementos (humanos, físicos e procedimentos gerenciais) inter-relacionados que
são projetados  para  gerar  produtos  finais,  cujo  valor  comercial  supere  o  total  dos  custos
incorridos  para  obtê-los.  SIPPER & BULFIN (1997)  definem sistema  de  produção como
sendo tudo aquilo que transforma inputs em outputs, com valor inerente. 

Os sistemas de produção foram classificados em duas formas: A primeira delas classifica os
sistemas de produção em função do tipo de output obtido (produto discreto ou contínuo) e a
segunda quanto ao tipo de fluxo de produção (único, em lotes e em fluxo).  Esta classificação
é utilizada por diversos autores para se determinar os chamados tipos de manufatura ou tipos

1Para uma revisão completa sobre classificações dos sistemas de produção ver  MACCARTHY &
FERNANDES, 2000.
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de  processo  de  produção  (SLACK  et  al,  1997)  ou  ainda  tipos  de  sistemas  de  produção
(MOREIRA, 2001).  (Tabela 1) 
Tabela 1:Matriz de classificação dos tipos de manufatura em função do output e do fluxo de produção .  

Sistemas de Produção de itens discretos Produção contínua (indústria de processos)
Um Item Único (Grandes. Projetos) manufatura individual manufatura única
Em lote  (job shop) manufatura intermitente manufatura descontínua
Em fluxo manufatura repetitiva ou em massa manufatura contínua

(Fonte:-GODINHO, 2004)

A seguir define-se as três classes de sistemas de produção de acordo com o fluxo, bem como
cada um dos tipos de manufatura: 

• Sistemas de produção em fluxo: também chamados fluxos em linha, apresentam uma
seqüência linear para se produzir o produto; os produtos são bastante padronizados e fluem
de um posto para o outro em uma seqüência prevista; quando o tipo de produto processado
é  discreto  o  sistema  de  produção  passa  a  ser  denominado  manufatura  em  massa  ou
manufatura repetitiva; quando o tipo de produto processado é contínuo, como no caso das
indústrias de processo (indústria química, de papel, etc.), a manufatura é dita contínua; 

• Sistema de produção em lote: para o caso de itens discretos a produção é feita em lotes;
no término do lote de um produto,  outros  produtos  tomam o seu lugar  nas  máquinas,
caracterizando assim a chamada manufatura intermitente. No caso da produção contínua
temos a chamada manufatura descontínua a qual é caracterizada pela produção em lotes de
itens contínuos;

• Sistema de produção de um item único: também chamado de manufatura de grandes
projetos, diferencia-se bastante dos anteriores na medida em que cada projeto é um produto
único. Neste caso tem-se uma seqüência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa
duração.  Alguns  autores  dividem este  tipo  de  manufatura  em manufatura  individual  e
manufatura única conforme o output for um item discreto e contínuo. 

A segunda  classificação  dos  sistemas  de  produção  é  a  classificação  multidimensional  de
MACCARTHY & FERNANDES (2000), a qual classifica os sistemas de produção de acordo
com 12 variáveis (tamanho da empresa, nível de automação, nível de repetitividade, tipos de
layout,  dentre  outros),  objetivando  a  escolha  do  sistema  de  planejamento  e  controle  da
produção ideal.  Dentre estas doze variáveis a mais importante é o nível  de repetitividade.
Estes autores definem repetitividade em função do tempo de trabalho total disponível. Desse
modo, um item é repetitivo se ele consome uma porcentagem significante do tempo total
disponível da unidade produtiva (pelo menos 5% de acordo com os autores). Usando essa
definição, os autores classificam os sistemas de produção de acordo com a repetitividade em
sete categorias, mostradas a seguir:1.Sistema contínuo puro: por exemplo uma refinaria de
petróleo;2.Sistema  semi  -  contínuo: cada  unidade  de  processo  é  contínuo  puro,  e  há
combinações  das  rotas  entre  os  diferentes  processos;3.Sistema de  produção  em massa:
quase todos os itens são repetitivos; a produção em massa é um caso particular (volume bem
maior e variedade bem menor) da produção repetitiva;4.Sistema de produção repetitivo: se
pelo  menos  75%  dos  itens  são  repetitivos;5.Sistema  de  produção  semi-  repetitivo: é
considerado assim se possuir um número considerável de itens repetitivos e não repetitivos
(pelo menos 25% de itens repetitivos e 25% de itens não repetitivos);6.Sistema de produção
não repetitivo: A maioria  dos  itens  são não repetitivos  (pelo  menos 75%);7.Sistema de
produção de grandes projetos: produção de itens individuais, totalmente não repetitivo. 

Classificação dos Processos de Produção
Os processos de produção, ou manufatura, são classificados em função do seu volume e da
sua variedade, e foram definidos por SLACK et al (1997) da seguinte maneira:
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• Processos  de Projeto:  são os  que lidam com produtos  discretos,  usualmente bastante
customizados. Com muita freqüência, o período de tempo para fazer o produto ou serviço
é relativamente longo como é o intervalo entre a conclusão de cada produto ou serviço.
Logo, baixo volume e alta velocidade são características do processo de projeto.

•  Processos  de  Jobbing:  também lidam com  variedade  muito  alta  e  baixos  volumes.
Enquanto em processos de projeto cada produto tem recursos dedicados mais ou menos
exclusivamente  para  ele,  em processos  de  jobbing cada produto  deve compartilhar  os
recursos da operação com diversos outros. 

• Processo em Lotes ou Bateladas: processos em lote freqüentemente podem parecer-se
com os de jobbing, mas os processos em lotes não têm o mesmo grau de variedade do que
os de  jobbing.  Como o nome indica,  cada vez que um processo em lotes produz um
produto, é produzido mais do que um produto. 

• Processo de Produção em Massa: são os que produzem bens em alto volume e variedade
relativamente estreita, isto é, em termos dos aspectos fundamentais do projeto do produto.
Uma fábrica de automóveis, por exemplo, poderia produzir diversos milhares de variantes
de carros se todas as opções de tamanho do motor, cor, equipamento extra, etc. forem
levadas em consideração. 

• Processos Contínuos: situam-se um passo além dos processos de produção em massa,
pelo fato de operarem em volumes ainda maiores e em geral terem variedade ainda mais
baixa.  Normalmente operam por períodos  de tempo muito  mais  longos.  Às vezes  são
literalmente contínuos no sentido de que os produtos são inseparáveis, sendo produzidos
em um fluxo ininterrupto.  Também pode ser contínuo pelo fato de a operação ter que
suprir os produtos sem uma parada. 

Sistemas de Administração e Controle da Produção 
Tanto  GODINHO  (2004)  quanto  FERNANDES  (1991),  defendem  a  teoria  de  que  o
Planejamento da Produção está relacionado com as atividades de médio prazo ( em geral de 3
a 18 meses) e assim, toma decisões de intenção, na forma agregada, em termos de: a) o que
produzir,  comprar  e  entregar;  b)quanto  produzir,  comprar  e  entregar;  c)quando  produzir,
comprar e entregar; d)quem e / ou como produzir. O Controle da Produção (CP), pode ser
definido como a atividade gerencial  responsável por regular (planejar,  coordenar, dirigir e
controlar), no curto prazo (geralmente até três meses), o fluxo de materiais em um sistema de
produção por meio de informações e decisões para execução e destaca três grandes funções:a)
Programa Mestre de Produção (MPS): plano de curto prazo que estabelece quais produtos e
em que quantidades deverão ser fabricados num determinado período de tempo.b)Sistema de
Coordenação  de  Ordens  de  Produção  e  Compra  (SICOPROC): nova  nomenclatura
proposta  por  FERNANDES  (2003  b)  para  o  termo  inglês  Ordering  System,  conjunto  de
informações  que  programa  as  necessidades  em termos  de  componentes  e  materiais,  e/ou
controla  o  momento  de  liberação  e/ou  execução  das  ordens  de  compra  e  produção;c)
Programa de Operações: seqüência ou prioridade das tarefas nas máquinas. Esta função tem
como objetivo ordenar as tarefas nas máquinas, especificando o momento de início e fim das
operações de cada tarefa.

4. Just-in-time (JIT)
SHINGO (1996); OHNO (1997) desenvolveram dentro da Toyota Motor Company uma nova
filosofia de produção, a qual foi batizada de Sistema Toyota de Produção. Este sistema se
baseia em dois pilares básicos: Autonomação é a automação dentro dos limites da inteligência
e toque humano, automatizar apenas o que é necessário; Just-in-time é a busca de atendimento
às necessidades dos clientes na quantidade, qualidade e no prazo com o mínimo possível de
estoque de produto acabado e processo. O sistema JIT é mais do que um conjunto de técnicas,
sendo considerada uma filosofia de trabalho. Seus objetivos fundamentais são qualidade e
flexibilidade do processo. Esta filosofia diferencia-se da abordagem tradicional de administrar
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a produção, pode ser definido como um sistema de manufatura cujo objetivo é otimizar os
processos e procedimentos através da redução contínua de desperdícios.

5. Os critérios competitivos e o sistema de administração da produção JIT
As vantagens do sistema de administração da produção  Just  inTime podem ser mostradas
através da análise de sua contribuição aos principais critérios competitivos:

• Custos: dados os preços já pagos pelos equipamentos, materiais e mão de obra, o JIT,
busca que os custos de cada um destes fatores seja reduzido ao essencialmente necessário.
As características do sistema JIT, o planejamento e a responsabilidade dos encarregados
da  produção  pelo  refinamento  do  processo  produtivo  favorecem  a  redução  de
desperdícios. Existe também uma grande redução dos tempos de setup, interno e externo,
além da redução dos tempos de movimentação, dentro e fora da empresa.

• Qualidade: O  projeto  do  sistema  evita  que  os  defeitos  fluam ao  longo  do  fluxo  de
produção;  o  único  nível  aceitável  de  defeitos  é  zero.  A  pena pela  produção  de  itens
defeituosos  é  alta.  Isto motiva  a busca  das  causas  dos  problemas  e  das  soluções  que
eliminem as causas fundamentais destes problemas. Os trabalhadores são treinados em
todas as tarefas de suas respectivas áreas, incluindo a verificação da qualidade. Sabem,
portanto, o que é uma peça com qualidade e como produzi-la.  Se um lote  inteiro for
gerado de peças defeituosas, o tamanho reduzido dos lotes minimizará o número de peças
afetadas. O aprimoramento de qualidade faz parte da responsabilidade dos trabalhadores
da produção, estando incluída na descrição de seus cargos.

• Flexibilidade: O sistema just in time aumenta a flexibilidade de resposta do sistema pela
redução dos  tempos envolvidos  no processo.  Embora o sistema não seja flexível  com
relação  à  faixa  de  produtos  oferecidos  ao  mercado,  a  flexibilidade  dos  trabalhadores
contribui para que o sistema produtivo seja mais flexível em relação às variações do mix
de produtos. Através da manutenção de estoques baixos, um modelo de produto pode ser
mudado sem que haja muitos componentes obsolescidos. Como o projeto de componentes
comprados  é  geralmente  feito  pelos  próprios  fornecedores  a  partir  de  especificações
funcionais, ao invés de especificações detalhadas e rígidas de projeto, estes podem ser
desenvolvidos de maneira consistente com o processo produtivo do fornecedor.

• Velocidade: A flexibilidade, o baixo nível de estoques e a redução dos tempos permitem
que o ciclo de produção seja curto e o fluxo veloz. A prática de diferenciar os produtos na
montagem final,  a partir  de componentes  padronizados, de acordo com as técnicas de
projeto adequado de  manufatura  e projeto  adequado à  montagem,  permite  entregar os
produtos em vários prazos mais curtos.

• Confiabilidade: A confiabilidade das entregas também é aumentada através da ênfase na
manutenção preventiva e da flexibilidade dos trabalhadores, o que torna o processo mais
robusto.  As  regras  do  Kanban e  o  princípio  da  visibilidade  permitem  identificar
rapidamente os problemas que poderiam comprometer a confiabilidade, permitindo sua
imediata resolução.

6. A Teoria das Restrições (TOC)
Neste período surge também a Teoria das Restrições (TOC) preconizada pelo físico israelense
GOLDRATT (1989), a qual incorpora um conceito de que a organização é um sistema de
variáveis  mutuamente  dependentes.  Este  conceito  sistêmico  passa  a  ser  incorporado  às
organizações, as quais passam a ser vistas como uma grande corrente composta por diversos
elos  interdependentes.  O conceito  chave  é  que  sempre  haverá  um elo  mais  fraco onde  a
corrente rompe e este deve ser protegido. Assim sendo, podemos observar similaridades com
o sistema Toyota de produção com a teoria das restrições, onde a melhoria do elo mais fraco
da corrente chamado de gargalo ou restrição resultaria na melhoria do todo. 
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A relação com o sistema Toyota de produção está na sincronização das atividades da corrente
através do Kanban, impossibilitando a geração de estoques intermediários e sincronizando a
produção. Com a TOC, este processo é similar, porém, identifica-se a restrição do sistema e a
vincula às demais atividades da empresa. 

A TOC é baseada no princípio de que existe uma causa comum para muitos efeitos, de que os
fenômenos que vemos são conseqüências de causas mais profundas. Esse princípio nos leva a
uma visão sistêmica da empresa, a estratégia da organização deve definir três pontos chaves:
1.  Ganhar  dinheiro  hoje  e  no  futuro;  2.  Satisfazer  os  funcionários  hoje  e  no  futuro  ;  3.
Satisfazer o mercado hoje e no futuro .

7. A Reengenharia
Durante a década de 70, o Japão passou a ser o país hegemônico mundial, devido aos seus
avanços no modelo de gestão segundo o Sistema Toyota de Produção. Esta conquista se deve
ao  reconhecimento  de  que  a  inovação  organizacional  é  mais  importante  que  a  inovação
tecnológica. Isto pode ser comprovado na autonomação, um dos pilares do sistema, em que a
automação dos equipamentos respeitava a necessidade e os limites da capacidade humana. 

Nos  Estados  Unidos,  não  houve  esta  consciência  e  durante  este  período  houve  um
investimento  maciço  em  tecnologia  e  automação.  Estes  investimentos  não  trouxeram  os
retornos esperados e pode-se observar que os conceitos  de processos de SHINGO (1996),
embora teorizados e disseminados, não haviam sido completamente compreendidos.

Na década de 90, surge uma nova teoria de gestão chamada de Reengenharia e preconizada
por  HAMMER & CHAMPY (1994).  Esta  teoria  surge da  crise  do modelo americano de
gestão e da sua perda da hegemonia mundial para os japoneses. 

Podemos observar nesta teoria uma relação estreita com a teoria da contingência, devido à
necessidade de recuperar esta posição hegemônica americana. A reengenharia traz em seu
núcleo uma mudança de foco das operações para os processos e do aumento da importância da
inovação organizacional em detrimento da inovação tecnológica. 

Durante a reengenharia, ocorrem uma redução dos níveis hierárquicos, graças à utilização da
tecnologia  da  informação,  que  possibilita  a  passagem  do  controle  hierárquico  para  a
tecnologia.  Esta  tecnologia  baseada  na  micro-eletrônica  é  a  nova  base  tecnológica  do
desenvolvimento mundial. 

8. A conceituação de Paradigmas Estratégicos Gestão da Manufatura (PEGEM)
Segundo GODINHO (2004), os PEGEMs são modelos / padrões estratégicos e integrados de
gestão, direcionados a certas situações do mercado, que se propõem a auxiliar as empresas a
alcançarem determinados objetivos de desempenho (daí o nome estratégico). Os paradigmas
estes compostos de uma série de princípios e capacitadores que possibilitam a empresa atingir
seus  objetivos  (daí  a  denominação  gestão),  a  partir  de  sua  função  manufatura  (daí,  a
denominação manufatura),  aumentando desta forma seu poder competitivo.   Os pilares de
sustentação de um PEGEM são compostos por quatro elementos-chave:

1.Direcionadores:-  são  as  condições  do  mercado  que  possibilitam,  ou  requerem,   ou
facilitam  a  implantação  de  determinado  PEGEM;2.Objetivos  de  desempenho:-  Cada
PEGEM  está  relacionado  a  determinados  objetivos  de  desempenho  da
produção;3.Princípios:- são as idéias (ou regras, fundamentos, ensinamentos) que norteiam
a empresa na adoção de um PEGEM. Os princípios representam o “o que” deve ser feito
para  se  atingir  os  objetivos  de  desempenho  da  produção;4.Capacitadores:-  são  as
ferramentas, tecnologias e metodologias que devem ser implementadas. Os capacitadores
representam  o  “como”  seguir  os  princípios,  alcançando-se,  desta  forma,  excelentes
resultados em relação aos objetivos de desempenho da produção.
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Este novo termo vem tratar de maneira conjunta e integrada os novos paradigmas dentro da
moderna literatura de gestão da produção, por meio da criação de uma conceituação e de
elementos-chave  (direcionadores,  objetivos  de  desempenho,  princípios  e  capacitadores)
comuns  a  todos  estes  paradigmas.  Com base  nesta  nova  conceituação,  os  paradigmas  da
manufatura podem ser diferenciados de outros termos comumente encontrados na literatura,
além de  também permitir  uma comparação  entre  os  próprios  paradigmas  (à  luz  de  seus
elementos-chave), facilitando, assim, o estudo e sua aplicabilidade. 
BOLWIJIN  e  KUMPE(1990),  mostram  na  Figura  2,  abaixo,  como  as  necessidades  do
mercado, e os objetivos de desempenho a eles relacionados, foram se alterando ao longo dos
últimos  40  anos  do  século  XX.  Os  trade  offs  entre  os  vários  objetivos  estratégicos  da
manufatura  explicam as quedas de desempenho de alguns objetivos, conforme os objetivos
ganhadores de pedido vão se alterando; 

Os novos PEGEMs surgiram em virtude do aparecimento de novas necessidades de mercado,
que  exigem,  para  serem satisfeitas,  diferentes  ênfases  nos  objetivos  de  desempenho.  Por
exemplo,  a Manufatura Enxuta  (ME) incorpora o objetivo qualidade e engloba o objetivo
produtividade/custo da Manufatura Repetitiva (MMA) e assim por diante.Outro modelo que
relaciona os Paradigmas Estratégicos de Gestão da Manufatura e os objetivos de desempenho
da produção é o trabalho de FERNANDES E MACCARTHY (1999). Verifica-se na Figura 3,
à medida que se vai da Manufatura Repetitiva(MMA) para a Manufatura Ágil(MA), novos
objetivos vão sendo levados em conta sem se desprezar os objetivos já incorporados.
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Figura  2 : Evolução de necessidades de mercado e crité  rios de desempenho  
para empresas industriais de gran  de porte.  (Fonte: BOLWIJN E KUMPE, 199 0).   
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Para CORREA (2001), as prioridades competitivas da manufatura são estabelecidas porque
um sistema de manufatura não pode ser o melhor em todos os aspectos ao mesmo tempo.
Portanto de acordo com as mais recentes abordagens sobre trade offs,  eles ainda existem para
alguns objetivos de desempenho. (Tabela 2)

Tabela 2: PEGEMs, seus princípios/capacitadores mais enfatizados ou eventualmente
exclusivos e objetivos estratégicos ganhadores de pedidos,  relacionados.

PEGEM PRINCÍPIOS  /  CAPACITADORES   MAIS   ENFATIZADOS   OU
EVENTUALMENTE   EXCLUSIVOS   DOS   QUAIS   DECORREM   OS
OBJETIVOS   ESTRATÉGICOS   GANHADORES DE PEDIDOS

OBJETIVOS   ESTRATÉGICOS
GANHADORES  DE  PEDIDOS
RELACIONADOS

MMA Foco em clientes sensíveis aos baixos preços; foco na padronização
do produto,  sendo que  alguma diferenciação  é  possível;  foco na
eficiência  operacional/alta  produtividade;  alta  especialização  do
trabalho.

Produtividade

ME Foco na qualidade; foco no fornecimento ao cliente de uma ampla
diferenciação  de  produtos,  com  pouca  diversidade;  foco  na
identificação e eliminação de desperdícios; adoção da estratégia de
controle  da produção  just  in time,  formada por  vários princípios
(produção puxada, etc...); autonomação.

Qualidade  e  Flexibilidade

MR Foco no atendimento de clientes  que priorizam a diversidade de
produtos, o tempo de resposta e o cumprimento de prazos; adoção
de  estratégia  de  controle  da  produção  que  foca  a  competição
baseada no tempo num ambiente de alta variedade de produtos. 

Responsividade 

(Flexibilidade+Velocidade+
Pontualidade)

CM Foco  no  atendimento  da  demanda  fragmentada  para  diferentes
gostos  e  necessidades;  redução  no  ciclo  de  desenvolvimento  do
produto e também no ciclo de vida dos produtos; participação do
cliente ao longo das etapas do ciclo de vida dos produtos.

Customabilidade

MA Foco  na  identificação  de  novas  e  inéditas  oportunidades  de
negócios;  gestão  baseada  em  competências-chave;  desenvolver
habilidades para dominar mudanças e incertezas; empresa virtual. 

Adaptabilidade

(Fonte: GODINHO, 2004)

Devido  à  importância  dos  SICOPROCs  para  atingir  os  objetivos  de  desempenho  em
manufatura, detalha-se a seguir, um pouco mais as características desta função. BURBIDGE
(1988), que propôs uma das primeiras classificações dos SICOPROCs, o qual dividiu este
sistema em três grandes grupos e FERNANDES (2003b), classifica-os em quatro grupos com
os principais e mais  utilizados sistemas, alocados em cada categoria:1.Sistema de pedido
controlado: neste sistema é impossível manter estoques de produtos finais. Dois sistemas de
pedidos  controlados  são:a)Sistema de programação por  contrato;b)Sistema de alocação de
carga  por  encomenda;2.Sistema  de  estoque  controlado  que  puxa  a  produção:  nestes
sistemas as decisões são baseadas no nível de estoque, o qual puxa a produção. Classificam-se
quatro sistemas dentro desta categoria:a)Sistema de revisão contínua;b)Sistemas de revisão
periódica;c)Sistema CONWIP EC;d)Sistema  Kanban de  duplo  cartão;3.Sistema de  Fluxo
programado  que  empurra  a  produção:  estes  sistemas  baseiam  suas  decisões  na
transformação  das  necessidades  do  MPS  em itens  componentes  por  um departamento  de
Planejamento e Controle da Produção centralizado. Além disso, o fluxo de materiais segue a
mesma direção do fluxo de informações, ou seja,  a produção é empurrada. Classificam-se
cinco sistemas nesta categoria:a)Sistema de estoque base;b)PBC  (Period Batch Control);c)
MRP  e  MRP  II  (Material  Requirements  Planning);d)OPT  (Optmized  Production
Technology).e)Sistema de lote componentes e Sistema de lote padrão;4.Sistemas Híbridos:
este sistema têm características das duas classes anteriores. Classificam-se quatro sistemas
nesta categoria:a)Sistema de controle Max Min;b)Sistema CONWIP H; c)Sistema Kanban de
cartão único;d)Sistema RDB (tambor, corda, pulmão).
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9. As diferenças entre os paradigmas, tipos de sistemas de produção e os sistemas de
administração e controle da produção
Os dados da Tabela 3 mostram que esta diferenciação se dá quanto a duas classes: a)Definição
e b)Abrangência.  Basicamente, esses dois termos são diferentes: os PEGEMs têm princípios
que norteiam a escolha dos SICOPROCs e, por sua vez, estes gerenciam os diversos tipos de
sistemas de produção. 

Tabela 3: As diferenças entre PEGEM, tipos de sistemas de produção e os SICOPROCs. 

CLASSES DE
DIFERENÇAS
QUANTO A:

TIPOS DE
SISTEMAS DE
PRODUÇÃO

SISTEMAS DE COORDENAÇÃO
DE ORDENS DE PRODUÇÃO E

COMPRA (SICOPROCS)

PARADIGMAS ESTRATÉGICOS DE
GESTÃO DA MANUFATURA (PEGEM)

a)Definição São  classificações
dos  sistemas  de
produção  de  uma
empresa  a  partir
do  tipo  de  fluxo
de  produção,  tipo
de output ou nível
de repetitividade 

São  sistemas  de  informação
que se propõem a gerenciar o
fluxo  de  materiais,  a
utilização  de  equipamentos  e
mão  de  obra  e  coordenar  as
atividades  internas  com  as
atividades de fornecedores

São modelos/padrões  estratégicos e
integrados de gestão, direcionadas a
certas situações do mercado, que se
propõem  a  auxiliar  as  empresas  a
alcançarem determinado(s)  objetivo
(s) de desempenho; paradigmas estes
compostos  de  uma  série  de
princípios  e  capacitadores  que
possibilitam  que  a  empresa  atinja
tais objetivos. 

b)Abrangência Somente  o  chão
de fábrica 

Integra  várias  funções  da
manufatura  por  meio  de
informações e decisões 

Norteia  como  obter  integração
efetiva  das  várias  funções  da
manufatura 

(Fonte: GODINHO,2004)

Segundo  AZZOLINI  (2004),  a  reestruturação  das  indústrias  manufatureiras  no  mundo
moderno depende da escolha certa da técnica de PCP, que deve ser capaz de dar aderência ao
modelo desenvolvido no âmbito da empresa, no sentido de direcionar e apontar, por meio de
indicadores de desempenho, patamares de eficiência e eficácia do sistema como um todo.

10. A integração e adaptação da produção aos objetivos estratégicos 
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Enterprise Resource Planning – ERP 
a empresa pode estar apoiada entre outras tecnologias da informação 

Mutações de mercado influenciadas por mudanças no cenário competitivo Internacional 
Estratégia Competitiva 

Figura 4: Escopo dos ambientes relacionados a mutação do Sistema de 
Administração da Produção. (Fonte: AZZOLINI, 2004) 
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Compreende-se de todo este cenário, que o Planejamento e Controle da Produção assume a
responsabilidade de direcionar a produção aos objetivos estratégicos corporativos, se valendo
de toda a gama de conhecimento adquirido ao longo do tempo, para capturar informações do
ambiente  externo e  interno  das  organizações,  integrar  as  decisões  em todos  os  níveis  da
empresa,  para  mobilizar  adequadamente  os  recursos  produtivos,  disponíveis,  conforme  as
prioridades competitivas definidas como estratégias. (Figura 4)

11. Conclusão 
Nesta pesquisa foi possível compreender as mudanças de cenários e os avanços tecnológicos
utilizados  para  atingir  os  objetivos  de  cada  paradigma  vigente  em  cada  momento  que
caracteriza este trajeto. Percebe-se que os critérios direcionadores, objetivos de desempenho,
princípios  e  capacitadores,  estão  presentes  na  organização  da  produção  para  o
desenvolvimento de novos paradigmas produtivos. 

Entende-se  que  na  evolução  das  técnicas  de  planejamento  e  controle  da  produção  o
desenvolvimento  de  novos  paradigmas  não  descarta  a  utilização  dos  conhecimentos
adquiridos anteriormente, mas sim avanços incrementais a medida que se apresentam novos
desafios à produção. Por este motivo,  a revisão do caráter evolucionário de tais técnicas é
importante, pois mantém vivo os caminhos percorridos, facilita o desenvolvimento de novos
paradigmas com o aproveitamento dos conceitos, ferramentas e experiências já existentes para
a solução de novos problemas. 

Demonstra-se  tal  trajetória,  com  a  apresentação  do  conjunto  de  paradigmas  denominado
Organização Burocrática Racional Competitiva que se inicia em meados de 1980 até os nosso
dias,  composta  pelo  desenvolvimento,  acelerado,  do  conjunto  de  inovações  tecnológicas,
acompanhadas por um novo pensar administrativo e de controle da produção, surgindo novos
conceitos,  ferramentas  e  filosofias,  entre  outras  do  tipo:  JIT,  Reengenharia,  Qualidade,
Terceirização, Seis Sigmas,  5S, OPT, MRP I, MRP II, ERP, Manufatura Enxuta, Responsiva,
Ágil  e Customização em Massa,  cujo a base é  o conjunto de teorias anteriores (Clássica,
Humana, Estruturalista Sistêmica e Contingência) que ESCRIVÃO FILHO (1997) denomina
Organização Burocrática Racional Legal. 

Baseado neste contexto, permite-se formular hipóteses pelo processo de inferências dedutivas
sobre o futuro das organizações, da sociedade e do meio-ambiente:

O futuro das organizações 
Todas  as  organizações  buscam  por  vantagens  competitivas  que  as  impulsionarão  para  a
liderança do mercado e as manterão lá. Hoje, os recursos tradicionais apenas proporcionam
vantagens temporárias – o local do escritório perde importância na era digital, o capital circula
livremente pelo mercado global e novas tecnologias são rapidamente copiadas.

As  organizações  estão  reconhecendo  que  o  último  recurso  da  vantagem  competitiva,
duradoura,  está para ser descoberto em algo inerente e exclusivo a cada organização:  seu
capital humano, sua força de trabalho e os processos para gerenciá-lo.

Segundo FLEURY & FLEURY (2001, p.36-37), o primeiro estágio da globalização foi a do
mercado financeiro na década de 70, o segundo foi a globalização comercial na década de 80 e
o terceiro e atual é o da globalização produtiva iniciado no fim da década de 90. Assim, o
autor considera que a globalização dos mercados e da produção com o advento da economia
baseada em conhecimento,  o que mais adiciona valor são as atividades inteligentes. Dessa
forma há três tipos de trabalho nessa  nova economia: 1º O trabalho rotineiro de produção
(que não interessa e pode ser exportado); 2º O trabalho rotineiro de serviços (que também não
interessa, porém não pode ser exportado) e o 3º O trabalho intelectual (que interessa e deve
ser cada vez mais incentivado). 
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As atividades que são mais “intensivas em inteligência”, como por exemplo: as montadoras de
automóveis  ou  de  eletroeletrônicos  estão  cada  vez  mais  focalizando  suas  atividades  em
design, marketing e finanças, que são as atividades estratégicas dessa indústria. A concepção
de produtos  e sistemas de produção é de interesse estratégico e possibilita o exercício do
comando do processo de agregação de valor na cadeia de fornecimento.  As atividades de
montagem propriamente dita, estão cada vez mais sendo entregues a terceiros.

O futuro da Sociedade
A passagem da cultura escrita para a cultura eletrônica, modifica os limites de tempo e  espa-
ço. O novos formatos de acesso a informação influenciam o profissional com relação ao seu
novo papel. CRAWFORD (1994) tece considerações básicas para a compreensão de certas
mudanças que acabam por influenciar as relações da sociedade industrial: “o conhecimento se
torna recurso estratégico e as universidades, centros de pesquisa, institutos acadêmicos se
tornam centros de excelência na produção de recursos humanos. O fator relevante é a acele-
ração tecnológica que torna obsoletos conhecimentos adquiridos e, por este motivo, o desen-
volvimento da educação continuada torna-se uma realidade”. 
O  desenvolvimento  da  microeletrônica  proporcionou  ao  mundo  inestimáveis  avanços
tecnológicos  e  de  qualidade  de  vida,  porém  com  a  apropriação  capitalista  dos  recursos
produtivos,  coloca-se  em dúvida sobre  o que  esperar  para o  futuro  em assuntos  do  tipo:
logística;  lay-out ,  processos  de  fabricação;  ampliação  dos  produtos  e  serviços;  oferta  e
demanda; aumento populacional; qualidade; custos; responsabilidade social; meio-ambiente;
desemprego estrutural – qual o papel do RH (Metade da população mundial tem menos de 24
anos de idade. Um bilhão desses jovens precisarão de emprego na próxima década).

O futuro do meio-ambiente 

A superprodução desnecessária que não satisfaz,  nem de longe, as necessidades de tantos
famintos e nus, e constitui a exploração irracional dos recursos disponíveis, compromete a
sanidade mental da raça humana e o meio-ambiente que deveriam ser conservados para as
gerações futuras. A possível cura desse mal se iniciará quando o ser humano se propuser a
desenvolver o equilíbrio social e ambiental acima do êxito momentâneo de grupos sociais
minoritários e individuais.
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