
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

1

O relacionamento entre melhores práticas de produção e medição de 
desempenho: ênfase em práticas adotadas no setor moveleiro no Brasil

Eliciane Maria da Silva (EESC/USP) eliciane@prod.eesc.uspbr
Fernando César Almada Santos (EESC/USP) almada@prod.eesc.usp.br

Resumo: Este artigo revisa estudos empíricos internacionais e nacionais que investigam a 
relação entre melhores práticas de produção e desempenho e analisa se as melhores práticas 
de produção contribuem para desempenhos positivos das organizações. Além disso, são 
apresentadas sugestões para melhorar a efetividade de futuros estudos na análise dessa 
relação. Adicionalmente, também, são caracterizadas as melhores práticas de produção 
utilizadas no setor moveleiro no Brasil. No total foram revisados 95 trabalhos coletados nas 
bases de dados da “Web of Science”, periódicos nacionais, anais de congressos e bibliotecas 
digitais. Os resultados revelam que as melhores práticas de produção podem contribuir para 
o desempenho positivo das operações e do negócio. No entanto, para que isso ocorra é 
necessário um maior aperfeiçoamento e adapatação dos conceitos teóricos. Algumas lacunas 
na revisão bibliográfíca foram identificadas e sugestões para futuros trabalhos são descritas 
na seção de conclusões.
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1. Introdução

As melhores práticas de produção é um tema emergente na área da estratégia de 
produção que vem apresentando uma vasta discussão no ambiente acadêmico nacional e 
internacional. Problemas de pesquisas são encontrados em trabalhos recentes, dentre esses 
estão: (i) as dificuldades em identificar quais práticas de produção apóiam as necessidades-
chave, visto que organizações de setores distintos adotam diferentes práticas (VOSS, 1995); 
(ii) as limitações na integração das melhores práticas com o contexto específico da empresa, 
pois algumas práticas são relevantes para organizações em pontos particulares do seu 
desenvolvimento, podendo não ser apropriadas para outras organizações (DAVIES e 
KOCHAR, 2002); e (iii) as falhas ao investigar se as melhores práticas são realmente as 
causas dos desempenhos superiores (DAVIES e KOCHAR, 2002; LAUGEN, BOER e 
FRICK; 2005). Diante dessas lacunas o presente artigo centra-se em responder a seguinte 
questão: Melhores práticas de produção conduzem a desempenhos positivos da 
organização em estudos empíricos já realizados?

Este artigo revisa estudos empíricos internacionais e nacionais que investigam a 
relação entre melhores práticas de produção e desempenho e analisa se as melhores práticas 
de produção contribuem para desempenhos positivos das organizações. Além disso, são 
apresentadas sugestões para melhorar a efetividade de futuros estudos na análise dessa 
relação. Adicionalmente, a partir de estudos realizados no Brasil são caracterizadas as práticas 
de produção utilizadas no setor moveleiro.

O setor moveleiro é também objeto deste estudo em razão de ter uma 
representatividade não desprezível na economia brasileira. Possui 16.104 estabelecimentos no 
Brasil, emprega 206.352 trabalhadores, cujo faturamento em 2005 foi de R$ 12.051.000,00 e 
as exportações têm crescido gradativamente desde o ano de 2000 (ABIMÓVEL, 2006). Além 
disso, os pólos moveleiros no Brasil estão inseridos no Programa 1015 – Arranjos Produtivos 
Locais (APLs), coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, que objetiva a adoção de políticas públicas para estimular processos locais de 
desenvolvimento e prover competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos.
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Assim, acredita-se que esta pesquisa poderá contribuir para reunir informações de 
diferentes estudos já realizados no Brasil a partir da caracterização das melhores práticas de 
produção na indústria moveleira. Ademais, a apresentação dos impactos das melhores práticas
sobre o desempenho das empresas em estudos empíricos internacionais e nacionais será útil 
para comparar a adoção das práticas nos dois cenários (empresas de vários setores em âmbito 
internacional e empresas do setor de móveis no Brasil), identificar lacunas e sugerir diretrizes 
para a realização de futuras pesquisas.

O método adotado pelos autores para levantamento bibliográfico internacional foi a 
busca de artigos na base de dados da “Web of Science”, que permite a recuperação de 
trabalhos publicados nos mais importantes periódicos internacionais. Realizou-se, também,
pesquisa bibliográfica em periódicos e anais de congressos nacionais e em banco dados de 
teses e dissertações de bibliotecas digitais. No total foram revisados 95 trabalhos, cuja lista de 
artigos está disponível e pode ser solicitada para os autores.

Então, as seções deste artigo se subdividem da seguinte forma: na seqüência, são 
conceituados os termos “melhores práticas” e “medição de desempenho”. Posteriormente, 
apresenta-se uma síntese dos trabalhos que relacionam as melhores práticas com a medição de 
desempenho e no final dessa seção expõem-se de forma sucinta as práticas utilizadas na 
indústria moveleira. Por fim, são apresentadas as conclusões deste estudo evidenciando se as 
melhores práticas contribuem para o desempenho positivo das organizações; são descritas, 
também, recomendações para realização de futuros trabalhos nessa área.

2. Conceitos de melhores práticas de produção e de medição de desempenho

A definição do termo “melhores práticas” é muito vaga na literatura pesquisada. 
Beaumont (2005) declara que são raros os trabalhos que as definem de forma explícita. Ungan 
(2005) diz que as melhores práticas é uma abordagem que provê melhoramento significante 
em fatores mensuráveis como custo, qualidade e tempo; exemplos dessas práticas incluem 
scheduling sincronizada, seis sigmas e troca rápida de ferramentas. 

Beaumont (2005) declara que as melhores práticas devem ser escolhidas para apoiar as 
decisões estratégicas da produção e para a uma definição mais explícita, nesse estudo, essas 
são classificadas em: (i)melhores práticas operacionais, (ii)melhores práticas internas e 
(iii)melhores práticas externas.

Freqüentemente pesquisadores correlacionam melhores práticas com medição de 
desempenho, entre outros, citam-se os trabalhos de Kotha e Swamidass (2000), Diaz, Gil e 
Machuca (2005), Li et al. (2006) e Lin e Chang (2006).

Neely, Gregory e Platts (2005) conceituam que a medição de desempenho é o processo 
de quantificar uma ação. É afirmado que a medição de desempenho está fortemente ligada aos 
termos eficiência e efetividade. Efetividade se refere à extensão para qual as necessidades dos 
consumidores são conhecidas e a eficiência diz respeito à medição de desempenho mediante 
uma perspectiva econômica da utilização dos recursos a fim de satisfazer os clientes. Assim, 
para os autores, a medição de desempenho pode ser definida como: (i)um processo de 
quantificar a eficiência e efetividade de uma ação; (ii)uma métrica usada para quantificar a 
eficiência e efetividade de uma ação; e (iii)um conjunto de métricas para quantificar ambas 
eficiências e efetividade das ações.

Maskell (1991) declara que as técnicas de mensurações de contas são as mais antigas, 
cujo desenvolvimento ocorreu entre a década de 1920 e 1930.  Dentre essas estão forecasting, 
elaboração de orçamento, custeio padrão, gasto adicional absorvido, análise de variância, 
transferência de preços e cálculo de retorno sobre investimento. O autor, em alguns capítulos 
específicos de seu livro, aborda medições de desempenho para as seguintes prioridades 
competitivas: desempenho de entrega e serviço ao consumidor; tempo; qualidade e 
flexibilidade. 
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Hourneaux, Ruiz e Corrêa (2005) analisam de forma comparativa oito métodos de 
avaliação de desempenho organizacional, e concluem que houve uma mudança no foco de 
medições financeiras, evoluindo para uma visão Tripple Bottom Line e chegando à medição 
de elementos não-financeiros. A saber, os métodos estudados neste artigo foram: (a)Tableau 
de Bord; (b)Método de Martindell; (c)Administração por objetivos; (d)Modelo de Buchele; 
(e)Modelo de Corrêa; (f)Balanced Scorecard; (g)Skandia Navigator; e (h)SIGMA 
Sustainability Scorecard.

No âmbito da estratégia de produção Leong, Snyder e Ward (1990) foram uns dos 
primeiros a identificar a necessidade de critérios de medição para a estratégia de produção. 
Percebe-se que houve um crescimento de estudos sobre este tema nos últimos quinze anos, 
sobretudo, estudos que avaliam práticas de produção e desempenho operacional. Alguns 
estudos são abordados na próxima seção.

3. Melhores práticas e a relação com medição de desempenho nas às áreas estruturais e 
infra-estruturais da estratégia de produção

Nessa seção buscou-se filtrar pesquisas que analisaram a correlação entre melhores 
práticas de produção e o desempenho operacional e do negócio. Adicionalmente, no final 
dessa seção é apresentada uma síntese de melhores práticas voltadas para o setor moveleiro.
São descritas a seguir as melhores práticas de produção relacionadas com desempenho em 
concordância com dez áreas de decisões da estratégia de produção, que foram baseadas em 
autores clássicos (SKINNER, 1969; HAYES e WHEELWRIGHT, 1984; FINE e HAX 1985): 
(i)capacidade, (ii)instalações industriais, (iii)tecnologia, (iv)integração vertical, (v)relação 
com os fornecedores, (vi)desenvolvimento de produtos, (vii)recursos humanos, 
(viii)organização, (ix)gerenciamento da qualidade e (x)planejamento e controle da produção.

3.1 Melhores práticas e medição de desempenho nas áreas de capacidade, instalações 
industriais e tecnologia:

Práticas na área de capacidade envolvem estudos para aumentar ou diminuir a 
capacidade de produção, sobre demanda ou ajustes de capacidade (CORRÊA e CORRÊA, 
2004). Essas práticas são freqüentemente estudadas em conjuntos com outras áreas como 
planejamento e controle da produção. 

Para Laugen, Boer e Frick (2005), práticas de capacidade de manufatura dizem 
respeito à expansão da capacidade, tais como compra de novas máquinas, contratação de 
novas pessoas e construção de novas estruturas. Percebe-se que as práticas da área de 
capacidade sobrepõem às áreas de instalações industrias e de tecnologia. Resultados desse 
estudo revelam que essas práticas têm pouca influência sobre o desempenho de produção.

Já as práticas relacionadas às instalações industriais se referem às decisões de 
localização (proximidade de fontes de insumos, clientes entre outros) e ambiente físico 
(layout, políticas de manutenção e limpeza) (CORRÊA e CORRÊA 2004).

A maior parte dos estudos na área de tecnologia de produção utiliza o termo 
“Tecnologia de Manufatura Avançada” (AMT, Advanced Manufacturing Technology). Kotha 
e Swamidass (2000) selecionam 19 AMTs que são subdivididas em quatro grupos:
(i)tecnologias de desenvolvimento de produtos, (ii)tecnologias de processo, (iii)tecnologias de 
planejamento e de logística e (iv)tecnologias de trocas de informação. Os resultados do estudo 
revelam que em firmas que apresentam desempenho superior em lucratividade e que
enfatizam a estratégia de liderança em custo, a utilização de AMTs é indiferente. Ou seja, não 
há uma correlação entre o uso de AMTs, estratégia em liderança no custo e lucratividade. Ao 
contrário, firmas que objetivam a estratégia de diferenciação empregam mais AMTs. 
Também, é esclarecido que firmas que obtêm desempenho em crescimento utilizam mais 
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AMTs se comparadas às firmas que obtêm lucratividades superiores. O alto desempenho em 
crescimento está relacionado a duas tecnologias: tecnologias de desenvolvimento de produtos 
(PDT) e tecnologias flexíveis de baixo volume (LVFT). A PDT provê capacidade de 
desenvolvimento de produtos de forma mais rápida, enquanto a LVFT possui capacidade para 
manufaturar produtos em baixo volume com ocorrência de custos adicionais associado com 
mudança no volume.

Diaz, Gil e Machuca (2005) avaliam os investimentos em AMTs e a sua relação com 
mensurações de desempenho em pequenas e médias empresas do setor aéreo. Os autores 
dividem as AMTs em três grupos (projeto, manufatura e planejamento) e as correlacionam 
com medidores de desempenho baseados em prioridades competitivas (custo, qualidade, 
entrega e flexibilidade); também, selecionam medidores de desempenho gerais para avaliar o 
investimento em AMTs em vários níveis da organização (comercial, financeira, operacional e 
outras). Conclui-se que embora as companhias aéreas estejam centradas fortemente em 
inovação e inserção de novas tecnologias, elas não identificam como esses investimentos em 
tecnologia podem ser mensurados para gerar desempenhos superiores na organização. Os 
autores acreditam que as mensurações podem ocorrer de forma não financeira, pois plantas 
utilizam diferentes modos de mensurações dependendo do equipamento adquirido, 
conduzindo-se, assim, para um fator de contingência.

3.2 Melhores práticas e medição de desempenho na área de integração vertical

A literatura que avalia os impactos das subcontratações sobre o desempenho do 
negócio é quase inexistente. Gilley e Rasheed (2000) adotam o termo outsourcing como 
sendo uma decisão fundamental para rejeitar a internalização de uma atividade, considerando-
o como uma desintegração vertical. É concluído que, apesar das organizações adotarem 
práticas de outsourcing, estas não avaliam o seu impacto sobre o desempenho financeiro, de 
inovações e dos stakeholders. Não obstante, o outsourcing  de atividades periféricas foram 
positivamente relacionadas com o desempenho de firmas que adotam a estratégia de liderança 
no custo e a estratégia de diferenciação em inovação.

Alguns trabalhos que enfatizam esse tema centralizam nos distritos industriais ou 
sistemas locais de produção. Nassimbeni (2003) realiza um estudo no sistema local de 
produção de óculos do noroeste da Itália que objetiva analisar os efeitos das ações das 
subcontratações de serviços nesse setor.  É afirmado no estudo que as subcontratadas, 
concentradas em distritos industriais, são hábeis em desempenhos em flexibilidade –
respondem a rápidas mudanças no nível de outputs de produtos (flexibilidade no volume), 
produzem número de produtos diferentes (flexibilidade no mix) e podem se ajustar para 
acompanhar mudanças no processo de produção (flexibibilidade no processo).

3.3 Melhores práticas e medição de desempenho na área de relação com os fornecedores

Trabalhos que abordam as práticas de relacionamento com fornecedores 
freqüentemente adotam os conceitos do gerenciamento da cadeia de suprimentos (supply 
chain management – SCM). O SCM tem sido atribuído por alguns autores como uma filosofia 
de negócio e diversas definições são encontradas na literatura (PARRA e PIRES, 2003).

Em estudo recente Li et al. (2006) argumentam que as práticas do SCM são 
conceituadas como multi-dimensionais, uma vez que incluem a visão downstream
(relacionamento com consumidores) e upstream (parceria estratégica com os fornecedores) da 
cadeia de suprimentos. Os resultados revelam que a implementação de várias práticas como 
estratégia de liderança de fornecedores, construção do relacionameto com fornecedores e 
postergação pode prover à organização uma vantagem competitiva sobre custo, qualidade, 
confiabilidade, flexibilidade e tempo para o mercado.
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Fynes, Voss e Búrca (2005) argumentam que existem muitos trabalhos na literatura 
que estudam o relacionamento da cadeia de suprimentos, mas poucos trabalhos analisam o 
impacto das dimensões do relacionamento dos fornecedores sobre o desempenho da 
manufatura. Nesse trabalho são avaliadas quatro dimensões do relacionamento com os 
fornecedores (comunicação, comprometimento, cooperação e adaptação) e o seu impacto 
sobre o desempenho operacional em prioridades competitivas tradicionais (qualidade, custo, 
entrega e flexibilidade). Os resultados revelam que as dimensões do relacionamento com os 
fornecedores são fases sucessivas (que se acumulam ao longo do tempo), sendo que na fase de 
“adaptação” são conduzidos melhoramentos na qualidade do produto e redução no custo de 
produção. Contudo, nesse estudo não são encontrados efeitos positivos sobre o desempenho 
nas entrega e na flexibilidade.

3.4 Melhores práticas e medição de desempenho na área de desenvolvimento de 
produtos

A área de desenvolvimento de produtos inclui práticas relacionadas às alterações de 
projetos de produtos ou à criação de novos produtos. 

Kahn, Barczak e Moss (2006) realizam um estudo de melhores práticas sobre o 
desenvolvimento de novos produtos (New Product Development – NPD). A conceituação das 
práticas foi delineada em seis dimensões do processo de NPD: (i)estratégia, (ii)gerenciamento 
do portfolio, (iii)processo, (iv)pesquisa de mercado, (v)pessoas e métricas e (vi)evolução do 
desempenho. As práticas em cada dimensão são avaliadas por quatro níveis evolutivos de 
sofisticação, em que no primeiro nível, as práticas conceituadas são mais rudimentares e no 
nível quatro, as práticas são mais avançadas. Para a seleção das práticas os autores utilizam o 
método de benchmarking identificando as melhores práticas no processo de NPD em estudos 
anteriores. As descobertas deste trabalho mostram que as empresas adotam práticas que se 
concentram nos níveis um e dois, inseridas nas seis dimensões de NPD.

Silva (2005) também avalia práticas adotadas no processo de NPD. O autor escolhe 
para análise uma empresa que foi contemplada com o Prêmio Brasileiro FINEP de Inovação 
Tecnológica em 2003. É relatado que tal empresa fez investimentos expressivos durante dois 
anos em um novo projeto de produto. Contudo, no primeiro ano de comercialização, o 
produto gerou lucro suficiente para a empresa recuperar o investimento realizado na fase de 
seu desenvolvimento (SILVA, 2005). As dimensões avaliadas no NPD foram: “dimensão 
estratégica”, “dimensão organizacional”, “dimensão atividades” e “dimensão recursos”. Na 
“dimensão estratégica” as práticas adotadas pela empresa foram: inserção de idéias por meio 
de diálogos de brainstorming entre diferentes pessoas, intensiva avaliação do projeto 
comparado com outros da empresa, significativas alianças e parcerias e integração das áreas 
de marketing, engenharia e manufatura. Na “dimensão organização” a empresa utilizou 
arranjo de times, estimulando comunicação de profissionais com várias especializações e 
estilos cognitivos. Na “dimensão atividades”ocorreram práticas de pesquisa de mercado, 
levantamento das possibilidades tecnológicas e determinação dos requisitos dos clientes, 
identificação de riscos e avaliação da viabilidade e planejamento de recursos. Adicionalmente 
são citados, também, as atividade de tradução do conceito do produto, avaliação do estilo, 
layout do projeto, construção e testes de protótipos. Por fim, na “dimensão recursos” as 
ferramentas e sistemas utilizados pela empresa foram CAD(Computer-Aided Design), CAE
(Computer-Aided Engineering), CAM (Computer-Aided Manufacturing), CAPP (Computer-
Aided Process Planning) e FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).

3.5 Melhores práticas e medição de desempenho na área de recursos humanos (RH)

Diferentes práticas do gerenciamento de recursos humanos (Human Resource 
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Management - HRM) são conhecidas como fatores-chave que afetam o desempenho da 
manufatura e conduzem para a vantagem competitiva da organização (JAYARAM, DROGE e 
VICKERY, 1999). Youndt et al. (1996) apresentam quatro subáreas mais conhecidas que são 
comumente utilizadas: staff, treinamento, avaliação de desempenho e recompensas. Nesse 
estudo analisou-se a correlação entre práticas de RH, estratégia de produção e desempenho. 
As descobertas indicam que práticas administrativas de RH que focam padronização de 
procedimentos, avaliação de desempenho baseada em resultados e incentivos individuais são 
freqüentemente apropriadas para fábricas que objetivam a prioridade competitiva custo.  
Enquanto que práticas voltadas para o capital humano – seleção de staffs e práticas que 
conduzem para igualdade entre trabalhadores – influenciam positivamente a prioridade 
competitiva qualidade.

Banker et al. (1996) examinam o impacto de times de trabalho sobre o desempenho da 
manufatura. Nesse trabalho foram mensuradas a qualidade (taxa de defeito dos produtos) e a 
produtividade correlacionada com influência de times de trabalhos implantados em uma 
indústria do setor eletro-mecânico durante o período de 1992 e 1993. Os autores concluíem 
que quando há formação de times de trabalho de alto desempenho ocorrem resultados 
significativos na redução de taxa de defeitos de produtos.

Jayaram, Droge e Vickery (1999) também encontram correlação positiva entre práticas 
de recursos humanos e o desempenho da manufatura. O estudo descobre que práticas de 
recursos humanos – como comprometimento da alta administração, comunicação dos 
objetivos e treinamento do funcionário – podem ter relacionamento e influenciar mais de uma 
prioridade competitiva de produção – como tempo, flexibilidade e custo.

3.6 Melhores práticas e medição de desempenho na área de organização

Percebe-se que práticas na área de organização estão sobrepostas às demais áreas
como PCP e recursos humanos. Por exemplo, Barroso e Tubino (2004) analisam como a 
prática de layout celular, que está inserida no programa JIT, contribui para a redução de 
custos em uma empresa fabricante de móveis de estofados. Nesse estudo, os principais 
aspectos de melhoria na performance da produção causados pela implantação do layout
celular foram: redução de 70% nas paradas (esperas) de estoques intermediários nos processos 
de fabricação; redução de 24% do tempo de fabricação; ganho de 25% em redução de espaço 
físico; e redução de estoques de produto em processo.

Já Laugen, Boer e Frick (2005) analisam 14 programas de ação combinados com 
desempenhos em qualidade, rapidez, flexibilidade e custo. Dentre os programas de ação 
analisados está a adoção de “foco no processo”, que diz respeito à reestruturação do processo 
da manufatura e layout, para obter melhoria na planta produtiva – por exemplo, o layout
celular.  Os autores concluem que os programas de ação com “foco no processo”, produção 
puxada, equipamento e compatibilidade ambiental são qualificados como melhores práticas, 
pois eles alcançam significantes melhorias em muitas áreas de desempenho (qualidade, 
rapidez e custo) de forma individual ou combinada.

3.7 Melhores práticas e medição de desempenho na área de qualidade

Saraph, Benson e Schroeder (1989) fazem uma revisão bibliográfica de trabalhos 
tradicionais sobre gerenciamento de qualidade e selecionam oito áreas – (i)diretrizes de 
gerenciamento de liderança e políticas de qualidade, (ii)diretrizes do departamento de 
qualidade, (iii)treinamento, (iv)desenvolvimento do produto ou serviço, (v)gerenciamento da 
cadeia dos fornecedores, (vi)gerenciamento do processo, (vii)relatos e informações de 
qualidade e (viii)relacionamento com funcionários – que são críticas para um melhor
desempenho da unidade de negócio. Posteriormente, essas áreas passaram a ser consideradas 
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por outros trabalhos que as analisaram e as correlacionaram com medição de desempenho 
operacional e de negócios.

O estudo de Kayak (2003) avalia a relação entre sete práticas incluídas no Programa 
de TQM e o desempenho em três dimensões. Os resultados revelam um relacionamento 
positivo entre a implantação das práticas de TQM e o desempenho das firmas. Das sete 
práticas analisadas somente uma – “relatos e informações de qualidade” – não teve efeitos 
diretos sobre as três dimensões de desempenho propostas.

Em estudo mais recente, Lin e Chang (2006) exploram padrões de práticas de TQM 
associados com objetivos de manufatura e desempenho organizacional em indústrias 
manufatureiras de Taiwan. É revelado que empresas que possuem alto padrão de práticas de 
TQM estão mais propensas ao alcance das prioridades competitivas de produção. Além disso, 
essas empresas buscam atingir com mais ênfase as prioridades competitivas de flexibilidade e 
entrega confiável. Sendo que a flexibilidade diz respeito em produzir produtos customizados 
de acordo com as necessidades dos clientes e, também, ser flexível para desenvolver produtos
modulares no processo produtivo. De forma distinta, empresas com padrão de TQM baixo 
buscam atingir a prioridade competitiva serviço de forma a fabricar produtos com 
especificações requeridas pelo cliente, porém, os autores ressaltam que isso não significa 
melhoramento contínuo e inovação de produto.

Além de estudos sobre TQM há outros que envolvem diferentes práticas da gerência 
da qualidade. A saber, McKone, Schroeder e Cua (2001) realizam um estudo sobre a relação
entre o programa de Manutenção Produtiva Total (Total Productive Maintenance – TPM) e o 
desempenho da manufatura. A TPM foi classificada em práticas de manutenção autônoma e 
práticas de planejamento de manutenção. As descobertas encontradas indicam que a TPM 
impacta diretamente a performance da manufatura. Há também um forte relacionamento 
indireto entre TPM e o JIT, uma vez que programas de manutenção são utilizados para 
controlar custos da manufatura e também, melhoram as dimensões de qualidade e entrega de 
produtos.

3.8 Melhores práticas e medição de desempenho na área de planejamento e controle da 
produção

Trabalhos recentes (SHAH e WARD, 2003, CHRISTIANSEN et al., 2003; LAUGEN, 
BOER e FRICK, 2005; NARASIMHAN, SWINK e KIM, 2005) que integram práticas de 
planejamento e controle da produção (PCP) com desempenho operacional e de negócios, 
normalmente estudam somente um programa de ação específico nesta área – por exemplo, 
just-in-time (JIT) ou produção enxuta. Cada programa de ação envolve um número 
considerável de práticas. Por exemplo, em quatro estudos analisados (ARGOUD et al., 2004; 
CUA, MCKONE e SCHROEDER, 2001; CHRISTIANSEN et al., 2003; SHAH e WARD, 
2003), foram encontradas pelo menos trinta práticas que estão inseridas, de forma hierárquica, 
dentro das práticas de JIT e produção enxuta.

É notado que algumas práticas – JIT, produção enxuta, gerenciamento da qualidade 
total e manutenção produtiva total – possuem conjunto de subpráticas em comum. Estudos –
como de Cua, Mckone e Schroeder (2001) e Shah e Ward (2003) – têm avaliado a correlação 
entre essas práticas, a adoção de subpráticas em comum e o desempenho da manufatura.

Shah e Ward (2003), em um estudo que faz uma correlação entre quatro elementos –
(i)vinte e duas práticas de produção enxuta, (ii)consistência interna entre outros programas 
(JIT, TPM, TQM e HRM), (iii)fatores contextuais (tamanho da planta, idade da planta e 
sindicalização do trabalho), e (iv)performance da manufatura – descobrem, por exemplo, que 
fatores contextuais como a sindicalização do trabalho impede a implantação de práticas de 
trabalho multi-funcionais e redução do tempo de ciclo do produto. Dentre outras descobertas, 
também, é encontrado que o desempenho da produção melhora substancialmente com a 
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implantação das vinte e duas práticas de produção enxuta analisadas.
Cua, Mckone e Schroeder (2001) avaliam a correlação entre a implantação de JIT, 

TQM e TPM, subpráticas comuns existentes nos três programas, fatores contextuais e o 
desempenho operacional. Os principais resultados mostram que o desempenho em 
flexibilidade no volume tem um positivo relacionamento com as práticas de 
comprometimento da liderança, envolvimento do consumidor e ênfase em tecnologia. Fatores 
contextuais como a utilização da capacidade e tamanho da organização não provêem 
significantes desempenhos na manufatura. Porém, características do processo produtivo 
influenciam sobre os indicadores de desempenho de flexibilidade no volume, performance 
ponderada, conformidade (qualidade) e entrega confiável. Por fim, é notado que quando as 
práticas internas dos programas implantados estão bem integradas essas conduzem a 
desempenhos superiores das fábricas e nesse caso os fatores contextuais não afetam a 
performance operacional (Cua, Mckone e Schroeder, 2001).

Fernandes, Godinho Filho e Dias (2005), em um estudo que apresenta quarenta e 
quatro indicadores de desempenho voltados para a produção enxuta, propugnam que tais 
indicadores devem sempre estar relacionados a três fatores: (i)objetivos de desempenho da 
produção, (ii)abrangência das práticas utilizadas pela empresas e (iii)grau de implantação das 
práticas adotadas pelas empresas.

Fullerton e McWatters (2001) avaliam os benefícios e o grau de implantação de dez 
práticas de JIT: (i)fábrica focalizada, (ii)tecnologia de grupo, (iii)redução de tempo de setup, 
(iv)manutenção produtiva, (v)funcionários multi-funcionais, (vi)padronização do trabalho, 
(vii)melhoramento da qualidade do produto, (viii)melhoramento da qualidade do processo, 
(ix)sistema kanban, (x)fornecedores JIT. As principais descobertas mostram que os índices de 
refugo e de retrabalho têm significativas diferenças entre alta e baixa implementação de 
práticas de JIT. Empresas que possuem maior nível de comprometimento na implantação das 
práticas de JIT e as combinam com práticas de qualidade obtém maior confiabilidade e 
reduzem o número de inspeções. Bem como, a redução do tempo de estoque em processo na 
produção é o índice de maior inserção entre os benefícios citados pelos entrevistados. 
Constata-se, também, que o tempo de processamento é reduzido em firmas que obtém alto 
nível de implantação das práticas. Os autores concluem que o desempenho da competitividade 
melhora a partir da redução no nível de inventário, redução no custo de qualidade e no tempo 
de processamento.

Para finalizar essa seção a Tabela 1 ilustra melhores práticas adotadas em indústrias 
moveleiras no Brasil. Constata-se que as práticas adotadas ainda são incipientes quando 
comparadas com estudos internacionais. Também, foi possível notar que são inexistentes 
estudos empíricos que avaliam a relação entre melhores práticas e desempenho operacional e 
de negócio. 

4. Conclusões

Este trabalho abordou os conceitos de melhores práticas e de medição de desempenho; 
e apresentou de forma sintetizada alguns trabalhos que analisaram a relação entre melhores 
práticas da manufatura e desempenho operacional e de negócio.

Notou-se que tal relação é uma preocupação atual de pesquisadores em âmbito 
internacional. Acredita-se que esta preocupação decorre, principalmente, da incerteza de 
investimentos na implantação de melhores práticas de produção e seus impactos na 
performance da organização.

Pela revisão da literatura é possível afirmar que as melhores práticas de produção 
podem contribuir para o desempenho positivo das operações e do negócio. No entanto, para 
que a adoção das melhores práticas surtam efeitos positivos no desempenho das organizações 
e, também, para que futuros estudos possam ter maior efetividade na análise desse 
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relacionamento pecebe-se que é necessário um maior aperfeiçoamento e adapatação dos 
conceitos teóricos.

TABELA 1: Melhores práticas de produção utilizadas na indústria moveleira no Brasil

Áreas de 
produção

Práticas de produção utilizadas na indústria moveleira

Capacidade, 
Instalações e 
Tecnologia

Empresas do pólo de Votuporanga utilizam máquinas de automação fixa e pequena 
quantidade de máquinas CNC (seções: usinagem e corte de painéis) (SILVA, 2003). 
Em alguns casos, quando se utilizam painéis de madeiras e móveis retos, é possível 
uma maior automação do processo produtivo (GARCIA e MOTTA, 2005).
Foram identificadas no pólo de São Bento do Sul (SC) investimentos em máquinas 
CNC para otimizadoras de corte e centros de usinagem e, também, em tecnologia de 
secagem rápida para linhas de pinturas (DENK, 2002).

E
st

ru
tu

ra
is

Integração 
Vertical

Subcontratações no setor de produção no pólo de Bento Gonçalves (RS)
correspondem entre 2% e 5% do faturamento, objetivando redução de custo e maior 
flexibilidade (ROESE e GITAHY, 2003). Neste pólo identificam-se, também, 
subcontratações para pequenas partes e acessórios de madeira, em processos que 
necessitam de equipamentos rudimentares e pintura manual (MOTTA, 2006). 

Relação com 
Fornecedores

A cadeia produtiva da indústria moveleira é complexa envolvendo múltiplos 
fornecedores. Não há integração da cadeia produtiva em razão de ausência de 
políticas sobre o reflorestamento e o controle de contrabando de madeiras para 
exportação (ROESE, 2003).
Em indústrias de Bento Gonçalves (RS) não são encontradas características de 
logística integrada e de SCM (TABOADA E GOMES, 2004). Não há troca de 
informações entre fornecedores e indústrias de móveis para aumento da capacitação 
tecnológica e desenvolvimento de parcerias (DENK, 2002). 

Desenvolvi-
mento de 
produtos

As práticas mais encontradas são: (i)desenvolvimento de produtos por meio de 
projeto híbrido (união e diversificação de diferentes modelos em um único novo 
modelo);(ii)desenvolvimento de projetos próprios; (iii)desenvolvimento de produtos 
pela compra e adaptação de projetos estrangeiros (COUTINHO et al., 2001).
A maior parte das empresas em São Bento do Sul (SC) não realiza pesquisa de 
mercado para lançamento de novos produtos e muitos novos produtos surgem por 
meio de cópias e conhecimento implícito do próprio funcionário (DENK, 2002).

Recursos 
Humanos

Práticas de recursos humanos são primárias em São Bento do Sul (SC), sendo os 
benefícios de maior inserção assistência médico-odontológico e convênios com 
farmácias (DENK,2002). 
No pólo de Votuporanga (SP) as políticas salariais são baseadas no mercado e o 
sistema de recompensa é de acordo com a produtividade do funcionário (SILVA e 
SANTOS, 2005).

Organização
No pólo moveleiro de Votuporanga (SP) o arranjo físico caracteriza-se de forma 
irregular e por processo, conforme a linha do produto (SILVA, 2003).

Gerência da 
qualidade

Nessa área existem normas técnicas para padronizar a fabricação de produtos como 
berços, móveis para escritório e escolares. Porém, Garcia e Motta (2005) afirmam 
que nem todos os fabricantes atendem a normatização desses produtos.
No pólo de Votuporanga a adoção de sistemas de qualidade é ainda incipiente, 
sendo na maioria das vezes o controle de qualidade monitorado por meio da 
sensibilidade natural do operário (SILVA e SANTOS, 2005).

In
fr

a-
es

tr
ut

ur
ai

s

Planejamento 
e controle da 
Produção

No pólo moveleiro de Votuporanga (SP) há um número pequeno de empresas com 
sistema MRP II totalmente implantado e funcionando, muitas utilizam aplicativos 
de planilhas eletrônicas para o controle e planejamento da produção (SILVA, 2003).

Algumas lacunas na revisão bibliográfíca foram identificadas e sugestões para futuros 
trabalhos são descritas a seguir:
a) A utilização de definições específicas (por meio de ajustes teóricos), sobretudo, de medidas 
de desempenho, para o setor estudado. Boyer e Pagell (2000) constatam que não se devem 
utilizar mensurações gerais para estudos que analisam indústrias específicas. Vickery, Droge e 
Markland (1993) em um estudo voltado para o setor de móveis desenvolvem definições 
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apropriadas de qualidade.
b) A definição de melhores práticas é subjetiva e inerente ao alcance positivo dos 
desempenhos e ao contexto do setor ou organização estudada. Então, cabe aos futuros 
pesquisadores definir melhores práticas de acordo com o contexto que será estudado. Autores 
propugnam que melhores práticas são aquelas que provêem melhoramentos significantes em 
desempenho (UNGAN, 2005; LAUGEN, BOER e FIRCK, 2005; VOSS, 1995; DAVIES e 
KOCHHAR, 2002). Ainda, Davies e Kochhar (2002) declaram que estudos com análise de 
indústrias similares tornam-se mais fáceis para determinar influências externas sobre o 
desempenho da prática adotada.
c) A extensão de tempo de análise entre a implantação das práticas é um ponto importante 
para se observarem os seus resultados positivos sobre o desempenho da organização 
(DAVIES e KOCHHAR, 2002). Constatou-se que tanto estudos de cortes-transversais como 
longitudinais, podem ser realizados e ter efetividade na coleta de dados. Para isso, percebeu-
se que é essencial definir medidas de desempenho voltadas para as práticas adotadas e 
também, possuir métodos de análises de dados adequados para esse tipo de estudo. Os 
métodos de análise de resultados mais utilizados são modelos de análise de regressão e 
modelos de equações estruturais (Structural Equation Modeling - SEM).
d) A metodologia do estudo e os instrumentos de pesquisas são essenciais para descoberta dos 
impactos positivos das melhores práticas sobre o desempenho da organização (DAVIES e 
KOCHHAR, 2002). As pesquisas nessa área possuem na maior parte metodologia de caráter 
quantitativa, utlizando o método de pesquisa survey.
e) Partindo para o setor moveleiro, recomenda-se que estudos nessa área sejam realizados, 
visto que poderá estimular pesquisadores e empresários na adoção das melhores práticas de 
produção e seus impactos sobre o desempenho da organização.
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