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Resumo 

Este artigo discorre sobre a gestão da produção, mais especificamente aborda sobre os 
sistemas de produção focalizando as condições da manufatura tradicional de calçados com o 
objetivo de evidenciar ocorrências de desperdícios operacionais, a luz dos preceitos da 
filosofia Just in Time. A pesquisa faz o levantamento das condições de chão de fábrica de 
nove fabricantes de calçados divididos igualmente entre micros, pequenas e médias empresas 
sediadas em Juazeiro do Norte. O objetivo é estabelecer um confronto entre as condições 
existentes nestas empresas em conformidade com os requisitos preceituados pela manufatura 
JIT. Como procedimento do trabalho a análise é feita considerando os seguintes aspectos: 
organização da produção, instalações industriais, processos e produtos. Feita a análise 
sugerimos as medidas cabíveis para o melhoramento das condições gerais da manufatura.  
Palavras chave: Calçados, Desperdícios, Produção tradicional, Manufatura JIT. 

1. Introdução  

O acirramento da competição de mercado associado ao surgimento de novas tecnologias tem 
obrigado as empresas evoluírem em busca do aprimoramento contínuo dos processos e 
produtos como forma de alcançarem uma melhor posição competitiva. A perseguição ao 
atendimento dos novos imperativos impostos pelo mercado passa pela aplicação de práticas e 
ações exitosas desenvolvidas pelos fabricantes ditos de classe mundial. Neste sentido, a 
Toyota Motor Company enquadra-se como um referencial a ser ilustrado, visto que para 
enfrentar os grandes fabricantes de automóveis americanos passou a focalizar o incremento da 
qualidade e produtividade, investindo na racionalização dos recursos e eliminação dos 
desperdícios. Lançando, assim, as bases para o desenvolvimento de um novo paradigma de 
produção chamado de Sistema Toyota de Produção (STP), Produção Enxuta (Lean 
Production) ou simplesmente Manufatura JIT. 

Os princípios e as ferramentas básicas da manufatura JIT revelam-se apropriados e sugestivos 
a qualquer empresa que deseja auferir ganhos de eficiência produtiva mediante o combate aos 
desperdícios. Embora, exista a percepção de que só as grandes empresas conseguem 
aproveitar as modernas técnicas de gestão da produção, esta lógica pode ser alterada a partir 
da correta elucidação e simplificação dos preceitos da manufatura JIT adaptados às 
características das empresas de menor porte. O desafio, porém, está na compreensão de um 
novo padrão administrativo, qualitativamente mais exigente e dotado de práticas orientadas 
para a racionalização dos procedimentos e recursos produtivos, contrario a lógica e práticas 
utilizadas pelos fabricantes tradicionais de calçados de Juazeiro do Norte.  

Este artigo descreve os resultados de uma pesquisa em que foram averiguadas as condições de 
chão de fábrica das empresas produtoras de calçados de Juazeiro do Norte, objetivando 
evidenciar a ocorrência de desperdícios no processo produtivo a luz da filosofia JIT.  

2. A importância dos desperdícios segundo a filosofia JIT 
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O Just in Time é uma filosofia de produção orientada para a racionalização no processo 
produtivo com o objetivo de alcançar o estado ideal do ponto de vista da engenharia de 
produção, ou seja, no processo em fluxo as peças corretas chegam à produção no tempo certo 
e na quantidade necessária, eliminando totalmente a dependência dos estoques.  

A filosofia JIT propõe como solução aos vários problemas de produção e o fim dos 
desperdícios a adoção das seguintes metas são: setup zero, lote unitário, defeito zero, 
movimentação zero, quebra de máquina zero, estoque zero e lead time zero. 

Os desperdícios presentes no processo produtivo encontram-se ocultos sob várias formas, 
como: etapas de processamento que não são necessárias; movimentações desnecessárias de 
trabalhadores; o acúmulo de mercadorias em estoques; transporte desnecessário de lotes de 
materiais em estoques; operários e máquinas paradas a espera de lote de material que não foi 
realizada dentro do prazo no processo anterior; erros de processamento que exigem re-
trabalho; produção de itens fora de especificação e não atendem às necessidades do cliente. 

Em função dos distúrbios ocorridos no processo produtivo os engenheiros da Toyota Motors 
Company, classificaram sete categorias de desperdícios. Baseado nesta classificação, Tubino 
(1999) descreve uma série de procedimentos adotados pela produção tradicional que 
configuram a geração de desperdícios operacionais: 

Desperdício de superprodução - considerada por Ohno (1997) como o desperdício mais 
difícil de ser eliminado e, também, o mais nefasto por ele ajuda a ocultar outros desperdícios. 
Sua geração decorre da necessidade de suprir as seguintes deficiências: longo tempo de setup, 
dificuldade de sincronismo e interrupções causadas por quebras de máquinas. 

Desperdício de espera – corresponde ao tempo no qual nenhum processamento, transporte 
ou inspeção é realizado, decorre do baixo sincronismo da produção que ocasiona a formação 
de gargalos com o acumulo de material a espera para ser processado.  

Desperdício de transporte – as longas distâncias entre os centros de operações e os grandes 
lotes de processamento, geram a necessidade de carregamentos e transportes aumentando o 
tempo e o custo da produção. As atividades de movimentação e transporte não acrescentam 
valor, ao contrário, fora do necessário, constituem desperdício de tempo e recursos. 

Desperdício de estoques - os estoques significam desperdício de investimento e espaço, o JIT 
tem o objetivo de reduzi-los para que os problemas fiquem visíveis e possam ser eliminados 
através de esforços priorizados, visando acabar com os grandes lotes e a formação de filas que 
levam a necessidade de estoques intermediários para suprir a produção.  

Desperdício de processamento – a ênfase na utilização das máquinas contribui para elevar o 
tempo ocioso do operador à espera de lote, assim como a repetitividade das tarefas e a baixa 
mobilidade contribuem para diminui a satisfação e dificulta a adoção de técnicas de 
associadas à qualidade.  

Desperdício de movimento nas operações - os movimentos estão presentes nas diversas 
atividades, são trabalhos repetitivos, desnecessários, sem valor adicionado. Ao invés de 
grandes investimentos em automação o JIT focaliza as soluções simples e de baixo custo, 
como aprimoramento de moldes e dispositivos. 

Desperdício de produtos defeituosos - problemas relacionados à qualidade são grandes 
geradores desperdício de materiais, mão-de-obra, equipamentos etc. A sistemática de inspeção 
de lote na última etapa do processo é um exemplo típico, a falta de comunicação entre os 
processos faz com que o desperdício ocorra em cascata a partir da geração do item que passa a 
ser trabalhado normalmente até a efetiva descoberta da não conformidade no final da linha. 
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Os desperdícios relacionados são sintomáticos da produção tradicional e a filosofia JIT 
prioriza o combate tentando identificar e eliminar os elementos que não agregam valor ao 
processo ou produto. Slack et. al. (1999) enfatizam que a filosofia JIT se distingue das demais 
abordagens por três aspectos essenciais: eliminação de desperdício, envolvimento dos 
funcionários e esforço de melhoramento contínuo. 

3. Procedimentos da pesquisa 

Para o levantamento dos dados e análise dos resultados usamos a abordagem metodológica 
geral de pesquisa qualitativa, cuja escolha é adequada quando há necessidade da presença do 
pesquisador no processo de coleta dos dados. As amostras são relativamente pequenas, 
portanto, não se fará presente a preocupação de se provar e/ou comprovar as informações 
relacionadas de forma quantitativa ou estatística, apesar do respeito que se tem por este 
método. Como instrumento da pesquisa, faz-se o uso de um questionário objetivo 
simplificado, com colocações diretas sobre questões operacionais pertinentes ao tema 
abordado, seguindo um roteiro pré-estabelecido. Para facilitar a interpretação das informações 
obtidas, a análise dos resultados é feita mediante o tratamento dos dados que recebem escores 
de pontuação conforme o grau de importância atribuído.  

O trabalho aqui apresentado caracteriza-se por sua natureza como sendo um estudo de casos 
múltiplos estruturado em um grupo de nove empresas do setor de calçados localizadas na 
cidade de Juazeiro do Norte, divididas igualmente segundo o porte. A seleção seguiu o 
critério da acessibilidade, com os dados colhidos em abordagem direta aos gestores 
responsáveis das empresas. Os resultados da avaliação se apresentam a seguir e correspondem 
a tabulação dos dados colhido a partir de entrevistas e observações realizadas in loco. 

4. Caracterização das Empresas Produtoras de Calçados de Juazeiro do Norte 

Estudo sobre o pólo calçadista de Juazeiro do Norte realizado pelo Instituto de Pesquisas 
Econômicas do Estado do Ceará (Ipece) levantou que o mesmo é formado basicamente por 
micro e pequenas empresas (MPE), 90% do total. Os produtos ofertados pelas suas duzentas e 
trinta e quatro empresas, segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), 
são de baixa qualidade. 

Outros fatos evidenciados no estudo do Ipece são: deficiência gerencial, estrutura produtiva 
precária, práticas e métodos tradicionais de produção, que costumam encobrir as deficiências 
e tratam as perdas como ocorrências normais do processo produtivo.  

Estas características apresentada podem ser facilmente confirmadas ao empreender incursão 
às unidades produtivas. O porte das empresas, a organização da produção, o processo 
produtivo, a qualidade dos produtos ou falta deste atributo, a forma rudimentar e improvisada 
das ações, sem a mínima preocupação com a racionalização dos recursos e métodos de 
trabalho, são elementos que evidenciam a carência de procedimentos elementares de um bom 
sistema de gestão. 

5. Condições evidenciadas pela pesquisa 

A avaliação primária das condições de chão de fábrica evidenciadas in loco, juntamente com a 
aplicação do questionário, permitiu conhecer realidades distintas entre as empresas, com a 
variação proporcional ao tamanho ou porte da empresa, segundo classificação de número de 
funcionários. O levantamento evidenciou que a evolução da organização acompanha o porte 
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e, consequentemente, o poder econômico da empresa, ou seja, o nível organizacional da 
empresa cresce proporcionalmente ao seu tamanho. O quadro que se segue mostra que as 
empresas de médio porte apresentam estrutura física planejada, estrutura funcional 
consistente, corpo técnico e maquinários abundantes, enfim, todo o aparato disponível nesta 
categoria de empresas alimenta o posicionamento adotado pelas empresas da categoria 
subseqüente, empresas de pequeno porte, as quais servem de modelo para as de micro porte. 

O quadro abaixo descreve o panorama situacional segundo o porte das empresas: 

Caracterização Micro-empresa Empresa de pequeno 
porte 

Empresa de médio 
porte 

Quanto ao número 
de funcionários 

Até 19 Entre 20 e 99 Entre 100 e 499 

Forma de 
estruturação da 
empresa 

Falta de planejamento na 
implantação, crescimento 
desordenado  

Estrutura adaptada conforme 
instalações de empresas de 
médio porte 

Instalações planejadas 
previamente / ampliação 
mediante projetos 

Características da 
Organização 

Estrutura organizacional 
mínima com o dirigente 
assumindo mais funções 

Produção supervisionada 
pelo próprio dirigente 

Estrutura organizacional 
restrita com poucos níveis 
hierárquicos 

Supervisão da produção 
exercida por um técnico 

Estrutura organizacional 
bem definida com vários 
níveis de hierarquia 

Gerência da produção 
exercida por Engenheiro 

Forma de trabalho 
Operário desenvolve 
várias atividades de forma 
desordenada 

Monotarefa com o operário 
eventualmente realizando 
outras tarefas  

Monotarefa com trabalhador 
capacitado e treinado para o 
exercício da função 

Treinamentos Inexistentes Aprendizado na função Treinamento ao ingressar 

Instalações e 
Arranjo físico 

Instalações acanhadas 

Layout Funcional 

Instalações adaptadas 

Layout funcional na 
produção e linear na seção 
de montagem  

Instalações estruturadas 

Layout funcional na 
produção e linear na seção 
de montagem  

Sistema de 
Produção 

Processo produtivo 
tradicional 

Produção por encomenda 

Processo produtivo 
tradicional 

Produção sob estimativa 

Processo produtivo 
tradicional 

Produção para estoque/ 
encomenda 

Planejamento e 
controle da 
produção 

Capacidade de produção 
desconhecida 

Compras de insumos 
baseado na produção das 
encomendas 

Capacidade de produção 
estimada 

Programação de compras 
conforme demanda  

Capacidade de produção 
definida 

Planejamento prévio de 
compras e vendas 

Produtividade 
Estudos de métodos e 
controle dos tempos 
inexistentes  

Estudos de métodos e 
tempos não mensurados 

Estudos de métodos e 
tempos sistematicamente 
mensurados e controlados   

Manutenção Corretiva Corretiva / Preventiva Preventiva 

Perdas 
Material de sobras e 
aparas desperdiçados 

Sobras, aparas e defeituosos 
reprocessados 

Sobras, aparas e defeituosos 
reprocessados 

Controle de 
qualidade 

Inexistência de inspeção 
de MP e produtos 
acabados 

Inspeção superficial de MP 
inspeção visual no final das 
operações 

Inspeção de MP e parcial ao 
final das operações, 
conferência do produto no 
final do processo 

Quadro 1 – Condições de produção segundo o porte da empresa 
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Ao observar o panorama geral exposto pelo quadro acima e confrontar com os resultados 
obtidos com a aplicação dos questionários, chega-se a uma conclusão paradoxal. Os 
empresários apontam unanimemente que, a qualidade do produto, a redução dos desperdícios 
e o aumento de produtividade, são questões relevantes para a competitividade dos seus 
negócios. Por outro lado, as empresas não desenvolvem ações que visam à otimização dos 
recursos mediante a adoção de programas específicos de melhora da qualidade e combate às 
perdas operacionais. Sendo assim, 78% das empresas visitadas não desenvolvem programas 
de combate às perdas operacionais, em percentual igual, constatou-se que as empresas não 
adotam procedimentos de controle dos materiais desperdiçados no processo e, também, não 
possuem equipes responsáveis pela qualidade da produção, embora, 67% das empreass 
realizem o reprocessamento dos materiais resultantes das sobras e não conformes, por 
entender que apenas este procedimento resolve os problemas com as perdas na produção.  

Ressalvando condições específicas, duas das empresas visitadas conseguiram se destacar ao 
atingir escore máximo na tabulação dos dados. Esta condição diferenciada nos fez voltar para 
reavaliar as condições existentes e, assim, dirimir dúvidas sobre incorreção. A surpresa foi 
constatar que tudo estava dentro da normalidade, a distorção decorria do fato destas empresas 
contarem com consultorias externas contratadas para adoção de programas de gestão da 
qualidade objetivando a certificação conforme a norma NBR ISO 9001:2000.  

As informações constantes no quadro-1 obtidas em observações in loco, complementadas com 
as respostas colhidas pelo questionário, evidenciam fortes indícios de desperdícios ao longo 
de todas as fases do processo produtivo. Diante a realidade presente, a observação considera 
os seguintes aspectos: organização da produção, instalações, processos e produtos. 

• Organização da produção 

A manufatura tradicional de calçados é caracterizada pela intensividade de mão de obra que é 
usada em larga escala, constituindo, portanto, em fator de grande peso na formação dos custos 
da produção. Por via de conseqüência, a qualificação e a escolaridade dos trabalhadores por 
estar atrelada ao fator custo, impõe que a mão de obra seja de baixo nível de qualificação 
como forma de redução dos custos da produção, o que implica na produção com baixa 
qualidade e elevado nível de desperdícios. Adicionalmente, a pesquisa evidenciou que 67% 
das empresas não praticam o treinamento dos operários, o que implica em elevado grau de 
empirismo utilizado nos procedimentos executados no chão de fábrica, contribuindo para a 
elevação das perdas operacionais por falta de procedimentos adequados ocasionados em 
função da limitação de qualificação e reduzidos conhecimentos dos trabalhadores.  

Adicionando, ainda, se evidencia o emprego de métodos de trabalho inadequados, o alto grau 
de repetitividade das tarefas e a desorganização dos postos de trabalho. O somatório destes 
fatores, além de ocasionar grande desgaste nos operários contribui para o desencadeamento 
das seguintes perdas: desperdício de movimentos, desperdício de processamento, desperdício 
tempo, desperdício de material, enfim, perda de recursos ou aumento de custos. 

Em suma, a manufatura tradicional procura por um lado reduzir os custos com operários de 
baixa qualificação e escolaridade, por outro lado, esta prática mostra-se perniciosa ao 
contribuir para o incremento das despesas geradas com os desperdícios oriundos da produção 
de má qualidade.  

• Instalações industriais 

A manufatura de calçados, sobretudo, a produção de sandálias e calçados de materiais 
sintéticos, caracterizam-se como produção tradicional com fluxo de processo empurrado e 
arranjo físico do tipo misto, funcional no setor de fabricação e linear na montagem. Estas 
características têm influencia em vários aspectos do processo produtivo, como: níveis de 
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estoque, utilização da mão de obra, manuseio e movimentação dos materiais, segurança, 
conforto e conveniência, equipamentos etc. Portanto, os custos operacionais sofrem influência 
direta do arranjo físico que deve ser revisto e otimizado sempre que possível. Neste aspecto a 
pesquisa constatou que 67% das empresas visitadas não promovem estudos para otimização 
do layout existente.  

Uma simples observação preliminar no chão de fábrica destas empresas consegue evidencia 
os seguintes fatos: utilização desordenada do chão de fábrica, longas distâncias entre os 
centros de operações, roteiros de produção com fluxos confusos, falta de delimitação de áreas, 
espaço para estoque em locais inapropriados e quantidade de materiais excessivos e 
desordenados. Estes fatos contribuem diretamente para a geração de desperdícios oriundos do 
grande espaço, que exige a movimentação excessiva dos operários, transportes de materiais a 
longas distâncias e tempo excessivo para o desenvolvimento das operações. 

• Processo produtivo 

Na manufatura tradicional ocorrências comuns passam despercebidas e são incorporadas 
como eventos naturais, contribuindo para o aumento dos custos do processo produtivo em 
forma de desperdícios de recursos. A origem decorre dos seguintes fatores: produção 
desbalanceada, do excesso de tempo gasto com movimentações dos trabalhadores e devido a 
freqüentes interrupções por quebra de máquinas.  

Estes aspectos foram levantados pela pesquisa que constatou a incidência de 67% das 
empresas não realizam o balanceamento da produção, 78% não promovem a padronização das 
operações e em igual percentual não controlam o tempo requerido para a troca de ferramentas 
dos principais processos. Na manufatura de calçados a troca de moldes das máquinas 
injetoras, constitui uma operação freqüente e chama atenção pelo longo tempo para 
realização, a média observada variou de duas a quatro horas, dependendo da complexidade da 
máquina. O setup demorado acarreta diretamente a produção de grandes lotes, sendo 
necessário o acúmulo de vários pedidos para serem processados e, consequentemente, gera 
gargalos e aumento do lead time produtivo.  

Outro aspecto levantado refere-se ao estudo dos tempos e métodos de trabalho que é ignorado 
por 78% das empresas pesquisadas. As observações in loco permitiu, ainda, verificar o 
descaso a partir da desordenação dos postos de trabalho, assim como, a falta de 
procedimentos adequados, sobretudo, devido o alto grau de repetitividade no 
desenvolvimento das tarefas. Estes fatos provocam várias perdas para a manufatura: 
desperdícios de movimentos dos trabalhadores ao executarem atividades desnecessárias, 
como caminhar, abaixar, torcer o tronco, estender o braço; desperdício de tempo com o 
material esperando processamento devido a obstrução do fluxo; desperdício de esbanjamento 
de material ocasionado pelo grande acúmulo de estoques, enfim, perda de recursos que 
contribui apenas para aumentar os custos de produção. 

A manutenção é outro fator que requer atenção já que prevalece a forma corretiva em 55% 
das empresas visitadas. Notadamente as empresas de menor porte dão pouca ou nenhuma 
importância a este fator de suma importância para a manufatura.  

• Produto 

O produto resultante das empresas produtoras de calçados de Juazeiro do Norte é bastante 
diversificado, variando principalmente entre os calçados abertos, como sandálias de materiais 
sintéticos, tamancos femininos, alpercatas etc. Em decorrência dos produtos serem 
considerados populares, de baixo custo e baixo valor agregado, destinados a atender classes 
menos privilegiadas economicamente, a produção focaliza o critério custo em detrimento da 
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qualidade que passa a ser considerado um aspecto problemático, sobretudo para as empresas 
de pequeno porte.  

A evidente falta de atenção dada a este atributo é evidenciada pelo fato de que 78% das 
empresas não dispor de pessoal para cuidar da qualidade do produto. Esta forma de agir segue 
em contradição a manufatura JIT que caminha em consonância com a cultura da qualidade.  

6. Proposições para o combate aos desperdícios 

As ferramentas da manufatura JIT são capazes de solucionar as várias distorções existentes na 
produção tradicional, embora demandem tempo para se consolidar e, por envolver mudanças 
organizacionais tende a esbarrar na resistência cultural, capaz de retardar o processo. 

Dentre as medidas que podem ser implementadas visando a melhora do desempenho 
operacional da manufatura de calçados, tem-se: avaliação do desempenho operacional, troca 
rápida de ferramentas e produção em pequenos lotes, padronização da produção, 
balanceamento e sincronização da produção, manutenção produtiva total, e minimização dos 
estoques e melhora contínua da produção. 

Avaliação do desempenho operacional – significa analisar todas as atividades e 
procedimentos, eliminando aquelas que não agregam valor ao produto. Para o aprimoramento 
do processo produtivo o sugerido seria a realização de uma pesquisa com base na engenharia 
e análise de valor, visando à racionalização das operações, com as tarefas manuais sendo 
mecanizadas. Entretanto, a melhora do processamento somente será satisfatória com a 
eliminação absoluta das perdas, inclusive, eliminação total dos estoques. 

Troca rápida de ferramentas e produção em pequenos lotes – o tamanho do lote é 
proporcional ao tempo de setup. A redução radical do tempo de troca das ferramentas além de 
possibilitar a redução do tamanho dos lotes é essencial para o processo de flexibilização da 
produção, ou seja, o processamento de diferentes produtos num curto espaço de tempo. Em 
tese, com a TRF basta virar a linha de produção para se ter um novo produto.  

Padronização da produção – objetiva obter elevada produtividade ao determinar e 
sistematizar o seqüenciamento das operações. A padronização das operações visa, também, 
facilitar o balanceamento da linha entre os processos em função do tempo de produção. 

Balanceamento, nivelamento e sincronização da produção – o balanceamento procura o 
equilíbrio do tempo de processamento à demanda requerida, enquanto o nivelamento procura 
manter a constância nos processos, equilibrando a produção em uma mesma quantidade. O 
objetivo do balanceamento e nivelamento é reduzir os estoques eliminando os acúmulos e 
gargalos entre os estágios de produção. A sincronização é simplificada quando o 
balanceamento já foi realizado, então, para manter a produção alta e solucionar os problemas, 
os fatores de produção devem ser organizados conforme a menor capacidade de carga. 

Manutenção produtiva total - é um programa que integra os operadores à manutenção, os 
quais passam a participar ativamente da preservação das máquinas com a visão de atender a 
necessidade de disponibilidade dos equipamentos. O objetivo é garantir o fluxo de produção 
suave e contínuo. A manutenção preventiva é importante para preservar os equipamentos, 
evitando quebras e, sobretudo, garantir a qualidade.  

Minimização dos estoques e melhora contínua – a redução do estoque em processo traz 
como conseqüência o aparecimento dos problemas da manufatura, tornando-os visíveis e 
facilitando o combate mediante o conhecimento da causa raiz geradora do problema. A 
procura rotineira dos problemas da manufatura é iniciada com a redução do tempo de setups e 
diminuição do tamanho dos lotes, que facilita o fluxo e inspeção da qualidade do produto.  
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7. Considerações finais 

Levando em consideração a natureza qualitativa do trabalho, os resultados evidenciados não 
podem ser generalizados, entretanto, as interpretações aqui apresentadas trazem revelações 
importantes para a manufatura de calçados, visto que, além de servir como indicativo para 
retratar a realidade existente nas empresas da região foco do estudo, serve, também, como 
exemplo para as empresas com características similares.   

A pesquisa evidenciou realidades distintas que variava de acordo com o tamanho da empresa, 
ou seja, as micro-empresas apresentavam baixo grau profissionalismo gerencial, evidenciado 
pelas dificuldades operacionais expressas pela forma rudimentar e o elevado grau de 
empirismo utilizado nas ações e procedimentos de chão de fábrica. As empresas de pequeno 
porte a situação era intermediária, as condições são melhores que às existes nas micro-
empresas, contam com uma estrutura organizacional em formação, operacionalmente dispõem 
de supervisão técnica e de melhor aparato tecnológico, entretanto, ainda possuem deficiências 
gerenciais e falta competência técnica na hora que tentam adotar os procedimentos existentes 
nas empresas de médio porte. Quanto as empresas de médio porte são detentoras de estrutura 
organizacional consolidada e bem definida, contam com um quadro gerencial formado por 
engenheiros, operacionalmente dispõe de tecnologias mais avançadas, mostram-se mais atenta 
à realidade, em maior ou menor escala, procuram se adaptar e promover reformas 
organizacionais e operacionais para ganhar competitividade.  

Pelo expresso na pesquisa, conclui-se que a promoção de modificações quando adotadas com 
o rigor técnico trazem vantagens competitivas a manufatura. As empresas citadas no trabalho 
que adotaram estratégias de diferenciação investindo em programas da qualidade no intuito de 
sobreviverem e ganhar participação no mercado é um caso exemplar. A realidade que antes 
não as diferenciava das demais, após a aplicação de novas técnicas de produção, 
sistematizadas e aplicadas da maneira correta proporcionou ganhos de produtividade e 
qualidade. Os trabalhadores foram estimulados a participar e produzir em equipe com 
racionalidade e eficiência, procurando resolver de imediato os problemas apresentados, com 
isto as empresas passou a crescer e diversificar a produção.  
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