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Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os benefícios gerados pela implantação 
de um sistema de medição de desempenho na execução de serviços de retaguarda bancária 
cujo ambiente produtivo está baseado no paradigma Taylorista. A pesquisa teve caráter 
descritivo e aplicado e baseou-se em um survey. Como unidade de análise, a pesquisa valeu-
se da implantação de um sistema de medição de desempenho organizacional em uma 
empresa nacional de prestação de serviços bancários.  São abordados temas ligados à 
administração e gestão de operações de serviços, a produtividade da mão de obra e os 
conceitos sobre sistemas de medição de desempenho organizacional. Os resultados obtidos 
foram extremamente satisfatórios e atenderam as premissas da pesquisa como sensível 
elevação da produtividade da mão de obra na execução dos serviços de retaguarda bancária. 
Pôde-se confirmar a viabilidade e compatibilidade entre modernas técnicas de medição de 
desempenho com antigas técnicas de gestão de operações 
Palavras-Chaves: Produtividade da mão de obra; Sistemas de medição de desempenho; 
Serviços de retaguarda bancária, Paradigma taylorista. 
 
 
1 Introdução 

Nos últimos anos as organizações buscam se ajustar ao novo modelo mundial imposto 
pelo rápido processo de globalização que vem, gradualmente, induzindo a padronização de 
hábitos, necessidades, culturas e até mesmo dos cidadãos. Diante desse cenário, apenas 
produzir bens ou serviços não é mais garantia para a geração de lucro e a perpetuação no 
mundo empresarial. Noronha (1993) afirma que a finalidade principal da empresa de hoje, tal 
como era no passado, é crescer e obter lucros – se é que pretende sobreviver. Porém, no 
presente, a consecução deste objetivo exige o domínio das técnicas de que a antiga gestão de 
operações não necessitava. Na atualidade, um produto ou serviço pode ser desenvolvido de 
forma totalmente distribuída, seja geograficamente, seja por diferentes empresas num mesmo 
local, atendendo a requisitos como custos, logística e sazonalidade de consumo. 

Agregam-se ainda os vastos, e cada vez mais acessíveis, recursos de tecnologia de 
informação, meios de comunicação e novas técnicas de gestão. Tudo isto torna o ambiente 
corporativo ainda mais competitivo. O setor industrial já utiliza técnicas de análise de tempo e 
processos desenvolvidas no início do século XX, com destaque para as contribuições de 
Frederick Taylor e Henry Ford. Já o setor de serviços ainda procura desenvolver modelos 
mais adequados e apropriados às suas particularidades, especialmente no segmento de 
serviços bancários, que vem passando por sensível reestruturação nos últimos anos no Brasil. 

As atividades bancárias no Brasil foram marcadas por vários momentos ao longo dos 
últimos 100 anos. Do início do século passado até meados da década de 1960, estas operações 
guiavam-se pelo ritmo da atividade econômica geral, basicamente através de bancos 
comerciais de operações de curto prazo (TROSTER, 2005). Com a abertura do mercado 
nacional na primeira metade da década de 1990, incentivada pelo próprio governo federal, a 
competição entre os bancos se acirrou e o panorama começou a mudar. Segundo Troster 
(2005), a grande e expressiva transformação do setor bancário nacional acabou por ocorrer no 
período compreendido entre 1994 e 2003 e foi promovida por fatores como a estabilização da 
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moeda, o saneamento do sistema financeiro, o processo de privatização dos bancos estaduais, 
o fluxo crescente de capitais internacionais e o impacto das crises externas.  

A alternativa encontrada pelos bancos no Brasil, que viabilizou parte das ações na busca 
por maior competitividade, foi a intensificação da terceirização de seus serviços de retaguarda 
bancária a partir de meados de 1995. A terceirização mostrou-se viável pois, já havia no 
mercado empresas de prestação de serviços com condições, ainda que básicas, para atender a 
demanda de serviços. A maior gama de serviços de retaguarda bancária terceirizados 
caracteriza-se pelo emprego, em larga escala, de mão de obra direta para sua execução. A 
mecanização e automação ainda são pouco aplicados e difundidos entre os prestadores desses 
serviços, quer seja pela impossibilidade de seu emprego na maior parte das tarefas desse tipo 
de atividade, quer seja pelos altos investimentos necessários para sua consecução. 

Este trabalho apresentará ações para a gestão e medição da produtividade, via a 
implantação de um sistema de medição de desempenho através de indicadores de 
produtividade da mão de obra direta num ambiente de prestação de serviços de características 
fabris baseado no paradigma Taylorista de gestão de produção. 

 

2 Serviços de Retaguarda 

Uma das características mais marcantes da área de serviços de retaguarda bancária é o 
baixo, ou praticamente nenhum contato com o cliente durante o processo produtivo. Segundo 
Corrêa e Caon (2002) o tipo e o tempo de contato com o cliente durante o processo produtivo 
assumem um papel de referencial para se definir que tipo de serviço é prestado. Para 
atividades onde haja alto contato com o cliente no processo produtivo é adotado, mais 
comumente, o nome de “serviços de linha de frente” ou front office. Já para os serviços onde é 
baixo este contato, adota-se a designação de “serviços de retaguarda” ou back office. 

Esse tipo de classificação identifica as variáveis que influenciam no projeto e na gestão de 
serviços (grau de estocabilidade, grau de intensidade e extensão da interação no contato com o 
cliente e o grau de objetivação possível na avaliação de desempenho). Atividades de 
retaguarda tendem a possuir maior grau de estocabilidade, menor grau de interação e de 
contato com o cliente e maior grau de objetivação na avaliação de desempenho, características 
estas muito mais associadas a operações fabris. Gaither e Fraizer (2002) consideram que as 
operações de serviços de retaguarda devem ser chamadas de operações de serviços de quase-
manufatura por serem projetadas, planejadas, controladas, analisadas, programadas e 
administradas da mesma maneira que as operações fabris de manufatura.  

 

3  Gestão de Operações 
O pioneirismo no desenvolvimento de técnicas e sistematização do estudo e da análise do 

trabalho é atribuído a Frederick Winslow Taylor e data do início do século XX, podendo ser 
consideradas como as precursoras do que atualmente é denominado de gestão de operações. 
Taylor lançou os princípios da administração científica através de uma publicação datada de 
1911. Suas idéias foram desenvolvidas em fases e na primeira delas foram apresentados três 
princípios: atribuir, a cada operário, a tarefa mais elevada que lhe permitisse suas aptidões; 
solicitar, a cada operário, o máximo de produção que se pudesse esperar de um trabalhador 
hábil de sua categoria; que cada operário, produzindo a maior soma de trabalho, tivesse uma 
remuneração adequada, ou seja, 30 a 50 por cento superior à média dos trabalhadores de sua 
classe. Além destes princípios, Taylor (1995) também expôs regras técnicas e normas para 
o trabalho de fábrica, destacando-se: para cada tipo de indústria, ou para cada processo, 
estudar e determinar a técnica mais conveniente; analisar, metodicamente, o trabalho do 
operário, estudando e cronometrando os movimentos elementares; transmitir, 
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sistematicamente, instruções técnicas ao operário; unificar o tipo de ferramentas e utensílios; 
controlar a execução do trabalho. 

A revolução científica e tecnológica ocorrida a partir da segunda metade do século XX 
nas formas de produção é notória. As empresas tornaram-se mais complexas e as concepções 
de gerência alteraram-se tão profundamente quanto as inovações em bens e serviços. Essa 
revolução prossegue com a renovação cada vez mais rápida das atuais concepções de 
produção e das formas de organização do trabalho (MOTTA, 1997, apud LEHMKUHL, 
2004).  Para Corrêa e Corrêa (2004), essas mudanças têm feito com que a área de serviços se 
reinvente, visto não serem mais suficientes as antigas técnicas de gestão do século XX, 
baseadas principalmente no Taylorismo e Fordismo.  

 

4 Produtividade 

Ao longo do tempo o termo produtividade “experimentou” inúmeras variações e 
conceituações indo desde o momento em que o homem, na Idade da Pedra Lascada, criou 
ferramentas como lanças e pedras que pudessem auxiliá-lo nas tarefas de caça, até os dias 
atuais, onde há uma enorme gama de soluções de aumento e gestão da produtividade. Para 
Gaither e Fraizer (2002), a produtividade, de forma ampla, significa a quantidade de produtos 
ou serviços produzidos com os recursos utilizados. A produtividade, tomada num intervalo de 
tempo, geralmente pode ser medida pela fórmula: 
 

Quantidade de produtos ou serviços produzidos 
_________________________________________ Produtividade =  

Quantidade de recursos utilizados 
 

Apesar da aparente simplicidade da definição de produtividade, para Sink & Tuttle 
(1989), sua medição pode não o ser, devido a fatores operacionais relacionados à medição das 
entradas e saídas. Segundo Gaither e Fraizer (2002), a produtividade pode ser aumentada 
através: do aumento da produção, utilizando a mesma quantidade ou quantidades menores de 
recursos; da redução da quantidade de recursos utilizados enquanto a mesma produção é 
mantida ou aumentada; da permissão para que a quantidade de recursos utilizados se eleve 
contanto que a produção se eleve mais; da permissão para que a produção decresça contanto 
que a quantidade de recursos utilizados decresça mais.  

Estas ações, quando tratadas de forma independente, podem incorrer em um nível de 
imprecisão, não sendo perfeitas, pois podem existir inter-relações entre diversos fatores. 
Apesar disso, mesmo com tais deficiências, elas constituem um ponto de partida para a 
medição da produtividade. Assumindo ser a produtividade a razão entre a quantidade de 
produtos ou serviços produzidos e a quantidade necessária de recursos, num determinado 
intervalo de tempo, surge a possibilidade de medir a produtividade conforme cada recurso 
empregado, sendo: produtividade de capital, dada pela razão entre produção e ativo; 
produtividade de materiais, dada pela razão entre produção e gastos em materiais; 
produtividade de mão de obra, dada pela razão entre produção e quantidade de horas de mão 
de obra demandadas. 

Para Moreira (1991), dado um sistema de produção, definido como um conjunto de 
partes que operam de forma combinada e harmônica para transformar insumos em produtos 
ou serviços, a produtividade do mesmo é definida como a relação entre o que foi produzido e 
os insumos utilizados num certo período de tempo. Assim, a produtividade, dependendo do 
número de insumos considerados e de sua natureza, tem, na prática, consagradas duas 
categorias: a produtividade parcial - quando se considera apenas um dos insumos, podendo-se 
ter a produtividade da mão de obra, do capital, da energia e outros; e a produtividade total dos 
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fatores (PTF) – quando são considerados simultaneamente diversos insumos que, somados 
conforme certas regras, geram uma medida única e consolidada destes. Dentre as 
produtividades parciais, a mais comumente analisada é a da mão de obra.  

Moreira (1993) afirma que, a produtividade da mão de obra, que entre os indicadores 
parciais possíveis é de longe o mais popular, pode ser aumentada muitas vezes através da 
mecanização das operações ou serviços. Além de ser de obtenção relativamente mais simples, 
um indicador de produtividade parcial terá tanto mais sentido quanto maior for (no processo 
produtivo) a importância do insumo ao qual se referir. Essa importância é indicada, 
normalmente, pelo custo do insumo, por sua raridade ou por algum papel estratégico que 
desempenhe no processo. Essa pesquisa adotará a produtividade parcial, especificamente a da 
mão de obra. O principal motivo que levou a esta escolha foi o fato da mão de obra possuir 
peso significativo no custo de execução dos serviços de retaguarda bancária na Servbanc, 
chegando a atingir até 65% dos custos totais de produção. 

 

5 Medição de Desempenho 

Na visão de Sink e Tuttle (1989) uma máxima do gerenciamento é que não podemos 
gerenciar aquilo que não podemos medir. O principal objetivo da medição, muitas vezes 
desprezado, é o de melhorar o desempenho. Por que medir? Medir para melhorar. Medir para 
fornecer à equipe gerencial novas percepções e permitir a compreensão do porque o sistema 
tem um determinado desempenho ou onde podem ser inseridas melhorias nos processos. 

A utilização das medições também contribui efetivamente para a motivação e o 
envolvimento das pessoas com a melhoria, pois permite aos indivíduos um retorno quanto ao 
seu próprio desempenho. Tironi (1993) afirma que estudos e pesquisas realizados mostram a 
existência de correlação positiva entre o desempenho global de uma corporação, como, por 
exemplo, sua lucratividade e o seu desempenho em qualidade e produtividade.  

Slack (1999) afirma que a medição do desempenho é o processo de quantificar ação, onde 
a medida significa o processo de quantificação e o desempenho da produção é presumido 
como derivado de ações tomadas por sua administração. Antes que o gerente de produção 
possa idealizar sua abordagem visando a melhoria das operações sob seu comando, ele precisa 
saber quão boa ela é. 

Para Corrêa e Corrêa (2004), um sistema de medição de desempenho pode ser definido 
como um conjunto coerente de métricas usado para quantificar ambos, a eficiência e a eficácia 
das ações. A avaliação da eficiência, através da produtividade, tem sido extensivamente usada 
pelos mais diversos setores de produção e gestores de operações, dada sua grande 
importância, tanto macroeconômica – com a geração de riquezas com recursos escassos -, 
quanto microeconômica – com a geração de níveis mais altos de retorno sobre investimentos 
escassos. Para Sink e Tuttle (1989) a mais importante razão, e talvez única realmente válida 
para se medir o desempenho de um sistema organizacional, seja a de apoiar e aumentar a 
melhoria do desempenho.  Kaplan e Norton (1997, p.21) reafirmam que “Medir é importante: 
o que não é medido não é gerenciado”. Se uma empresa quiser sobreviver e prosperar deverá 
utilizar sistemas de gestão e medição de desempenho derivados de suas estratégias e 
capacidades.   

Segundo Sink e Tuttle (1989), a produtividade é um importante critério para avaliação 
do desempenho porque, se medida adequadamente, é possível aprender algo sobre eficácia e 
eficiência. Historicamente, a produtividade de mão de obra tem sido o mais popular dos 
indicadores há várias décadas, de maneira que é considerado praticamente um sinônimo da 
palavra produtividade (MOREIRA, 1991, p.5).  Em linha com essa afirmação, Famá (1986, 
apud MOORI e PERERA, 2003, p. 5) diz que, dentre as várias medições de desempenho 
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existentes, uma das mais importantes é a da produtividade da mão de obra porque ela está 
associada a um indicador de eficiência para uma organização e, de riqueza para uma Nação.  

Um aspecto inerente aos serviços é o da intangibilidade, o que acaba por dificultar a 
percepção do nível de desempenho das pessoas e processos. Lovelock e Wright (2003) 
salientam que a intangibilidade do desempenho de serviço geralmente dificulta a medição da 
produtividade nesse setor. A tarefa de mensuração talvez seja mais direta nos serviços 
processados como bens porque, neste caso, as organizações exercem mais atividades de 
fabricação, realizando tarefas rotineiras com insumos e serviços mais facilmente mensuráveis, 
o que é exatamente o caso da empresa avaliada nessa pesquisa. 

Diante da escolha de indicadores de produtividade de mão de obra para medição do 
desempenho, optou-se pelo modelo proposto por Sink e Tuttle (1989). O modelo foi adaptado 
para que pudesse ser utilizado na empresa alvo dessa pesquisa, em razão do número e tipo de 
dimensão a ser analisada. O modelo é composto de cinco etapas: 
• A etapa 1 – Preparação – tem por função a criação de uma equipe de desenvolvimento 

das medições, formada por pessoas que possuam bom conhecimento do sistema alvo de 
medição.  

• A etapa 2 – Definição – tem por finalidade desenvolver uma lista prioritária de medidas de 
desempenho para o sistema organizacional alvo;  

• A etapa 3 – Operacionalização - responsável por desenvolver o processo de medição, 
enfocando o processo de coleta, armazenamento, recuperação, processamento e 
representação dos dados. 

• A etapa 4 – Validação e avaliação – que ocorre quando o sistema de medição já está em 
pleno andamento. 

• A etapa 5 – Vinculação do resultados com a melhoria - responsável pela vinculação com a 
melhoria sendo a fase final do modelo de medição de desempenho. 

 

6 Metodologia 

A abordagem utilizada nessa pesquisa foi a quantitativa, justificando-se, entre outros 
motivos, pela necessidade de se determinar variáveis e indicadores de real e direta 
mensuração e pela necessidade de implementação prévia dos conceitos e considerações 
teóricos. Na visão de Malhotra (2005), a pesquisa quantitativa busca uma evidência 
conclusiva através de amostras grandes e representativas, e que de alguma forma, aplique 
conceitos e recursos estatísticos. Essa pesquisa apresenta caráter descritivo e aplicado por ter 
como objetivo primordial a descrição das características de determinada população e o 
estabelecimento de relações entre variáveis. Vergara (2005) descreve a pesquisa aplicada 
como aquela fundamentalmente motivada pela necessidade de resolução de problemas 
concretos e que requeiram identificação de soluções práticas e imediatas.  

A empresa alvo deste estudo é integrante de uma holding que atua no segmento de 
prestação de serviços bancários. O modelo de gestão é baseado na estrutura familiar desde sua 
fundação e sua história teve início em meados dos anos 1970. Seu capital é totalmente 
nacional e atua em cinco estados do país, empregando aproximadamente 2.500 funcionários. 
Doravante, essa empresa será denominada de ServBanc. A Servbanc possui parque de 
produção com alto grau de obsolescência, devido aos baixos investimentos ao longo dos 
últimos anos em tecnologia e equipamentos. A gestão das operações de serviços é feita nos 
moldes fabris com marcante presença do modelo taylorista. 

Dentre as diversas atividades de serviços bancários prestados pela Servbanc será alvo 
dessa pesquisa apenas os serviços de processamento de envelopes de auto-atendimento. 
Envelopes de auto-atendimento são envelopes pré-impressos destinados ao envio de 
documentos e numerários pelos clientes do bancos a partir de agências bancárias e postos de 
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serviços bancários, para processamento na retaguarda bancária. Podem ser utilizados, entre 
outros serviços, para efetuar depósitos em dinheiro e cheques e para pagamentos de títulos 
bancários. Essa atividade foi selecionada por empregar um contingente significativo de mão 
de obra e de espaço físico, ser de difícil automação / mecanização por requerer tratamentos 
específicos encontrados somente em sistemas de altíssima tecnologia e de elevados custos, 
além de fazer parte de um grupo de serviços considerados de grande relevância estratégica 
para o crescimento da empresa na visão de sua alta administração.  

O método de pesquisa utilizado nesse estudo foi o de survey. Optou-se pela coleta dos 
dados através da técnica de formulário. O formulário foi desenvolvido na forma de planilha e 
contemplou o tipo de dia em que as medidas foram efetuadas. Essa definição foi relevante 
uma que vez que a atividade bancária é marcada pela existência de sazonalidade de volumes 
que se repete a cada semana. No meio bancário alguns dias são marcados por um alto volume 
de documentos a serem processados como resultado direto do fim de semana. As segundas-
feiras e os dias úteis pós-feriado apresentam essa característica sendo denominados Dias de 
Pico. Os volumes desses dias podem atingir um acréscimo da ordem de até 50% em relação 
ao registrado nos dias normais ou Dias de Vale. Já os Dias de Vale são os dias que não se 
enquadram nessa característica, marcadamente pelo período entre terça-feira e sexta-feira. 

Para essa pesquisa adotou-se a idéia de comparar a evolução dos dados de produtividade 
ao longo do tempo dentro da própria organização. Os dados foram coletados em duas fases 
distintas. Na primeira fase foi efetuada a coleta dos dados sob as condições de produção pré-
existentes, ou seja, sem que qualquer intervenção no ambiente existente fosse implementada. 
Na segunda fase as coletas foram efetuadas após terem sido implementadas todas as 
mudanças no ambiente produtivo. A intenção, além de estabelecer um sistema de medição de 
produtividade da mão de obra foi de aferir o quanto estas mudanças colaboraram para o 
aumento do desempenho.  

As coletas foram realizadas ao longo de dois meses completos, sendo um mês para cada 
uma das fases de coleta, sempre a partir do primeiro dia útil. Todos os funcionários 
envolvidos nas atividades em análise foram alvo de medições em todos os dias úteis do mês, 
configurando em um censo. Foram realizadas medições adicionais com a finalidade de 
assegurar as informações coletadas. As coletas foram classificadas em dois tipos: Coletas 
Diretas quando o funcionário alvo da medição era informado que seu trabalho estava sendo 
medido; Coletas de Aferição, quando o funcionário tinha sua tarefa medida sem conhecimento 
desse fato. 

A equipe de medidores foi orientada a efetuar, no mínimo, duas coletas diretas de cada 
funcionário por data, nunca de forma consecutiva, a fim de buscar uma visão ao longo do dia 
que pudesse refletir os impactos causados por fatores como, por exemplo, o cansaço dos 
funcionários. A equipe também foi orientada a efetuar uma coleta de aferição de cada 
funcionário por data, a fim de obter um balizador de confiabilidade para as coletas diretas. 

Os dados coletados foram tratados eletronicamente através do uso da ferramenta Excel 
utilizando recursos de estatística descritiva, como medidas de tendência central - média 
aritmética e moda -, e por medidas de dispersão, como o desvio padrão.  Com a finalidade de 
validar os resultados da pesquisa foi também aplicado o teste de comparação de médias - 
Teste t – à todas as medidas. Dado o uso da média aritmética foi feita uma análise de 
consistência dos dados pela equipe de medição, de forma a eliminar as medidas cujas 
variabilidades estivessem fora dos limites estatísticos e de produção usuais. Essa ação acabou 
por reduzir, em parte, os dados coletados, pois tempos excessivamente pequenos ou 
excessivamente grandes foram retirados antes do cálculo das médias. 
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7 Desenvolvimento da Pesquisa 

Foi elaborado um estudo que detalhasse todas as atividades necessárias para a implantação 
do sistema de medição de desempenho. Essa preparação foi dividida em dois momentos: 
Momento 0, que significou “fotografar” o ambiente existente e listar todas as oportunidades 
de melhorias passíveis de implementação que pudessem não apenas amparar a introdução do 
sistema de avaliação de desempenho, mas também promover toda a reestruturação das 
operações de retaguarda bancária alvo dessa pesquisa; Momento 1, que constituiu-se da 
análise crítica da lista de oportunidades gerada no Momento 0, promovendo inserções e 
alterações aos processos existentes de forma a moldar o “novo” ambiente de produção. A 
FIG. 1 apresenta em detalhes, as fases de cada um desses momentos.  
 

 
 
FIGURA 1 - Fases da implantação do Sistema de Medição de Desempenho 
Fonte: Material desenvolvido durante a pesquisa. 
 

Foram analisadas as operações de três clientes da Servbanc. A análise comparativa 
entre os dois Momentos (M0xM1) permitiu perceber diversas evoluções resultantes das ações 
implementadas. As principais características de cada um desses clientes é apresentada como 
forma de apoiar e fundamentar a análise dos resultados à frente. 
 
Cliente 1  
a) volume diário de envelopes processados representava 55% do volume de envelopes; 
b) maior contingente de mão de obra, num total de vinte e um funcionários, representando 

48% da mão de obra total; 
c) maior complexidade na execução dos procedimentos. 
 
Cliente 2 
a) volume diário de envelopes processados de 15% do volume de envelopes; 
b) menor contingente de mão de obra, num total de nove funcionários, representando 21% da 

mão de obra; 
c) grau de dificuldade na execução de todos os processos era o de menor complexidade.  
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Cliente 3 
a) volume diário de envelopes processados representava 30% do volume de envelopes; 
b) segundo maior contingente de mão de obra, num total de catorze funcionários, 

representando 31% da mão de obra;  
c) grau de dificuldade na execução de todos os processos semelhante ao Cliente 1. 
  
A análise dos resultados baseou-se em dois pontos:  
a) na análise comparativa manteve como referência primária os Clientes. O motivo dessa 

definição foi devido ao fato de que mesmo tendo havido a mudança na forma de 
processamento dos envelopes - de foco no Cliente para foco na Atividade -, era importante 
manter a referência passada para que os resultados pudessem ser avaliados sob os mesmos 
parâmetros. Assim, foram criados três grupos de funcionários para a avaliação dos 
resultados, sendo que cada um desses grupos manteve os mesmos funcionários 
responsáveis pelo processamento dos antigos clientes, sendo o Grupo 1 formado pelos 
antigos funcionários responsáveis pelo processamento do Cliente 1 e assim 
sucessivamente.  

b) A criação de quatro indicadores, intitulados pela equipe da pesquisa como indicadores de 
gestão: 
Indicador Situacional: representou a situação imediatamente anterior à implantação do 
sistema de medição de desempenho (M0), dado pela razão entre o processamento dos dias 
de pico em relação aos dias de vale. Esse indicador serviu para aferir e confirmar a maior 
produtividade dos funcionários nos dias de pico.   
 
                                                                         PM0 

    Indicador Situacional   =   ____ 
                                                 VM0 

 
PM0 -  valor médio mensal dos dias pico em M0 
VM0 - valor médio mensal dos dias vale em M0 

 
Indicadores de Produtividade I e II: representaram os resultados da implantação do 
sistema de medição de desempenho, refletindo a relação entre os momentos pós e pré 
implementação das ações. O indicador de Produtividade I relacionou os dois momentos de 
dias de vale, em M0 e M1.  
 
                                                       

 VM1 
 Indicador de Produtividade I =    ____       
                                                       VM0 
 
VM1 - valor médio mensal dos dias de vale em M1 
VM0 – valor médio mensal dos dias vale em M0 

 
Já o indicador de Produtividade II, assim como o indicador de Produtividade I, expressou 
o ganho das ações quando comparados os dias de pico de M0 e M1. 

 
                                                                  PM1 
          Indicador de Produtividade II =    ____       
                                                                   PM0 
 
      PM1 - valor médio mensal dos dias de pico em M1 

                             PM0 - valor médio mensal dos dias pico em M0 
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Indicador de Ociosidade: Este indicador foi criado com o objetivo de avaliar 
oportunidades de ajustes na produção a fim de compensar ociosidades da mão de obra.  

               
                               PM1 
          Indicador de Ociosidade  =     ____       
                                                             VM1 

 
                      PM1 - valor médio mensal dos dias de pico em M1 

        VM1- valor médio mensal dos dias vale em M1 
 

Como forma de amparar estatisticamente os resultados foi aplicado o teste de Kolmogorov 
Smirnoff que comprovou que todas as variáveis apresentavam distribuição normal permitindo 
a utilização de testes paramétricos, onde os valores p devem ser superiores a 5%. 

 

8 Análise dos resultados 

Com a definição de indicadores de gestão, a equipe de medição passou à avaliação e 
crítica dos resultados conforme apresentados na TAB. 1. 
 
TABELA 1 - Análise dos resultados 

    Medições Indicadores de Gestão 
    Dias de Vale Dias de Pico Situação Produt I Produt II Ociosidade 

    VM0 VM1 PM0 PM1 PM0 / VM0 VM1 / 
VM0 

PM1 / 
PM0 PM1 / VM1 

Média 72 81 80 84 

G
ru

po
  

1 Desvio 
Pad 5,6 6,6 6,0 7,4 

11,1% 12,5% 5,0% 3,7% 

                    
Média 81 80 86 81 

G
ru

po
  

2 Desvio 
Pad 2,4 1,3 2,8 1,0 

6,2% -1,2% -5,8% 1,3% 

                    
Média 71 79 79 80 

G
ru

po
  

3 Desvio 
Pad 3,9 2,5 4,7 2,8 

11,3% 11,3% 1,3% 1,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Para todos os grupos analisados, pôde-se constatar através do Indicador Situacional 
(PM0/VM0), que houve aumento na produtividade nos dias de pico, evidenciado com maior 
relevância nos Grupos 1 e 3. Esses dois grupos tiveram resultados parecidos, 11,1% e 11,3% 
respectivamente. Essa similaridade nos resultados pode ser explicada principalmente pelo fato 
do sensível aumento de volumes nos dias de pico, em torno de 30%, acarretando assim na 
diminuição da ociosidade. Já em relação ao Grupo 2, apesar do índice também apresentar 
aumento em relação a sazonalidade das operações (dia de pico versus dia de vale), este foi 
menor, apresentando variação de 6,2%. A explicação para essa diferença está no fato que o 
Grupo 2 tem a menor variação de volumes entre os dias de vale e pico, tornando-o com 
características de processamento menos díspares.  

Para comprovar o aumento de produtividade em dias de pico, foi utilizado o teste t 
para amostras emparelhadas, apresentado na TAB. 2. Pode-se observar que existe uma 
diferença significativa nas médias entre os dias de vale e de pico sendo que em todas as 
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situações, o valor p foi inferior a 5%. O número médio de envelopes por funcionário chega a 
ser de 8 (oito) a mais nos dias de pico quando se trata dos Grupos 1 e 3. 
 
TABELA 2 - Comparação da Produtividade em dias de Vale e Pico em M0 

Grupo Diferença Média 
(Pico/ Vale) 

Valor p 

1 8 0,000 
2 5 0,000 
3 8 0,000 

                 Fonte: Dados da pesquisa 
 

Outra constatação que esse indicador fornece está relacionada diretamente com o nível 
de complexidade na execução dos serviços. No caso dos Grupos 1 e 3, os valores médios de 
produtividade (envelopes/hora) para dias de pico e dias de vale em M0 situaram muito 
próximos entre si. Já o Grupo 2 apresentou produtividade superior, como reflexo direto da 
menor complexidade na execução de seus processos. 

O Indicador de Produtividade I (VM1/VM0) apresentou a evolução entre os dois 
Momentos, em cada um dos dias de produção, vale e pico. Avaliados os Grupos 1 e 3 ficou 
fácil perceber o efeito gerado pelas ações de melhoria. O aumento na produtividade foi de 
12,5% e 11,3% respectivamente quando comparados os dias de vale dos dois Momentos. Esse 
aumento é superior ao apresentado em M0 (indicador situacional), que era de 11,1% e 11,3% 
para esses mesmos Grupos, permitindo concluir que as ações implementadas no Momento 1 
geraram um efeito muito parecido com o ocorrido entre os dias de pico e vale de M0, ou seja, 
maior produtividade dos funcionários. 

No caso do Grupo 2, o resultado foi oposto em relação aos dois outros Grupos, ou 
seja, houve uma discreta redução do indicador de produtividade, da ordem de 1,2%. A 
explicação para esse fato, que também acaba explicando o ocorrido entre os Grupos 1 e 3, é 
de que o numerador desse indicador – medições dos dias de vale em M1 (VM1) – traz 
intrínseco a si o aumento de complexidade no processamento dos envelopes para os 
funcionários que anteriormente atuavam apenas para o Cliente 2. Agora, esses funcionários 
passaram a processar envelopes dos demais clientes, de grau de complexidade maior do que 
aquele aos quais estavam acostumados a processar. Efetuou-se o teste t para diferença de 
médias para amostras emparelhadas, ou seja, comparando a produtividade em M0 e M1. A 
probabilidade de significância (valor p) é apresentada na TAB. 3.  

 
TABELA 3 -Teste Paramétrico de diferença de médias 

Grupo Pico (valor p) Vale (valor p) 
1 0,000 0,000 
2 0,708 0,011 
3 0,001 0,320 

                   Fonte: Dados da pesquisa 
 

Apesar desse teste não apontar diferença significativa na produtividade (valores de p 
superiores a 5%) para o Grupo 2 em relação aos dias de pico e para o Grupo 3 em dias de 
vale, na prática, constatou-se a evolução da produtividade.  

Quanto ao Indicador de Produtividade II, novamente os Grupos 1 e 3 apresentaram o 
mesmo comportamento, ou seja, ambos tiveram aumento da produtividade quando 
comparados os dois Momentos, porém com percentuais inferiores em relação ao Indicador de 
Produtividade I, de 12,5% para 5,0% no caso do Grupo 1 e, de 11,3% para 1,3% no Grupo 3. 
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A explicação para essa redução pode ser atribuída ao fato que, no novo ambiente de produção 
(M1), a ocupação da mão de obra se aproxima de sua capacidade máxima, com a diferença 
entre os dias de pico e vale já não podendo ser tão notada como anteriormente.  De qualquer 
forma houve novamente ganho de produtividade da mão de obra. 

Mais uma vez o resultado do Grupo 2 foi oposto ao dos demais grupos, apresentando 
redução de 5,8%. Aqui também a explicação é a mesma apresentada para o Indicador de 
Produtividade I, ou seja, a queda é relativa, pois esse indicador compara dois momentos 
distintos. Comparando as médias entre os três Grupos em dias de pico de M1 (PM1), nota-se 
que são muito próximas, o que indica que mesmo com a aumento da complexidade de 
processamento sobre os funcionários do Grupo 2, esses mantiveram níveis semelhantes de 
produtividade em relação aos demais grupos. 

Quanto aos resultados apresentados pelo Indicador de Ociosidade (PM1/VM1) percebeu-
se que no novo ambiente de produção (M1) há pouca oportunidade de melhoria na 
produtividade da mão de obra.  

 

9 Conclusões 

Essa pesquisa forneceu à Servbanc um conjunto de indicadores de produtividade de mão 
de obra com cunhos operacional e gerencial para as atividades de processamento de envelopes 
de auto-atendimento. O fato dos resultados apresentados terem respondido às necessidades 
motivadoras dessa pesquisa, contribuiu para que fossem iniciadas avaliações mais 
pormenorizadas de aspectos voltados à gestão de pessoas, de forma a humanizar o ambiente 
de produção, marcado por estresse, alta carga de trabalho e condições de trabalho nem sempre 
satisfatórias ao bem estar das pessoas envolvidas.  

Não é possível assegurar a aplicação dessas práticas e resultados para o universo das 
empresas prestadoras de serviços de retaguarda bancária. Apesar disto, é muito provável que 
as práticas adotadas na Servbanc possam colaborar da mesma forma nas demais empresas 
desse setor.  

Finalmente, a pesquisa pôde demonstrar a viabilidade técnica e operacional da 
implementação de modernas técnicas de medição de desempenho em ambientes produtivos 
cuja administração da produção ainda se encontrada centrada em conceitos do início do século 
XX, especificamente baseadas no modelo Taylorista. Apesar da impossibilidade de alterações 
significativas nas formas de produção de serviços da empresa estudada devido a 
características intrínsecas a esse setor, comprovou-se que há como criar a interação entre 
diferentes técnicas de gestão, possibilitando a convivência entre as mesmas e que as 
organizações prosperem frente aos enormes desafios da atualidade empresarial.  
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