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Resumo  

A produtividade pode ser definida como a relação entre o volume de produção e o volume 
dos recursos utilizados para se obter esta produção. Com o intuito de avaliar e medir os 
benefícios ou resultados deste sistema produtivo utiliza-se, então, as chamadas medidas de 
produtividade, que representam uma medida da eficiência do processo produtivo. O objetivo 
desta pesquisa foi verificar a utilização de indicadores de produtividade em uma empresa de 
fabricação de sacos de papel. A metodologia seguiu o processo de estudo de caso em uma 
empresa destinada a fabricação e comercialização de sacos multifolhados de papel kraft 
extensível e embalagens de papel reciclado localizada no Estado da Paraíba. De acordo com 
a pesquisa realizada sobre medidas de desempenho produtivo, no caso da fabricação de 
papel, os resultados encontrados mostram que os indicadores de produção constituem-se 
essencialmente em três tipos: consumo específico de papel, tinta e cola. Reconhece-se que 
estes são índices de Produtividade de Fator Simples, apenas de alguns fatores, são 
registrados os dados que necessários para a metrificação da produtividade de Valor 
Agregado e também de Fator Total, porém para a aplicação do Modelo de Son, seriam 
necessárias algumas adaptações. 
Palavras-chave: Desempenho produtivo; Indicadores de desempenho; Papel. 

1. Introdução 

As empresas passam por constantes mudanças estratégicas e operacionais, de modo que 
entender tais alterações agrega valor ao conhecimento organizacional. As medidas de 
produtividade podem contribuir para esse entendimento através de uma interação entre as 
informações do ambiente interno e externo. Além disso, os critérios de utilidade, acurácia, 
amplitude, economicidade, comparabilidade, tendência e previsibilidade conferem 
importância aos indicadores de desempenho. 

A produtividade prescreve o princípio da relação de eficiência ou de economia dos recursos 
existentes entre os resultados da produção e os meios utilizados e apresenta como objetivo a 
busca pela melhor utilização dos recursos para maximizar o resultado para um dado volume 
de recurso ou para minimizar o volume dos recursos de modo a alcançar um dado resultado. 
Desta forma, ocorre aumento da eficiência do processo produtivo. 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a utilização de indicadores de produtividade na 
empresa consultada especificamente na Unidade de Fabricação de Sacos. O empreendimento 
pesquisado está situado no estado da Paraíba e encontra-se atualmente em pleno 
funcionamento de todas as suas etapas produtivas e processos laborais. A organização está 
enquadrada segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, portaria 
3.214/78, em grau de risco 3. 

2. Medidas de Produtividade 

Segundo Diorio (1981) produtividade é a economia dos meios de produção na busca de um 
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determinado objetivo; é uma combinação da eficácia e da eficiência, ou seja, o alcance de 
resultados com a melhor utilização possível dos recursos. As definições de produtividade se 
enquadram em três categorias: os conceitos de natureza tecnológica, econômica e de 
engenharia. 

Severiano Filho (1999) aborda que o conceito tecnológico sugere que a produtividade deve 
ser definida em termos do rateio entre o resultado (output) e os insumos gastos na produção. 
A teoria econômica estabelece que a produtividade deve ser definida como a eficiência da 
alocação de recursos. A engenharia trata a produtividade numa visão de eficiência, definida 
pela relação entre os resultados atuais e potencial de um processo. 

Para Gold (1973) a produtividade envolve dois fluxos distintos – o físico e o econômico – 
representando a produtividade global. A produtividade técnica indica a eficiência total dos 
fatores produtivos empregados em relação à produção obtida, sendo representada pela relação 
entre a saída física de produtos e a quantidade de fatores utilizados. A produtividade 
econômica indica a monetarização das relações técnicas que formam o processo de produção 
– caráter fundamentalmente operacional. 

A medição da produtividade permite avaliar o desempenho de uma organização fornecendo 
elementos ao processo de planejamento das operações e de definição das políticas 
organizacionais, de tal modo como na tarefa de identificar onde os esforços devem ser 
concentrados. Também permite avaliar o desempenho operacional efetivo de uma unidade 
produtiva e das atividades que estão operando e os resultados que se quer chegar para 
melhorar a posição competitiva (SEVERIANO FILHO, 1999). 

A produtividade de fator simples propõe a estimação da produtividade global de uma 
companhia através do cálculo de produtividade de medidas físicas (unidades, quilos, litros, 
metros etc) – output – de cada um dos principais recursos (material, mão-de-obra, máquina 
etc) – input. Esta razão permite analisar o aumento ou decréscimo da taxa de produtividade 
daquele recurso. 

Eillon (1976) estabelece uma rede hierárquica de medidas de produtividade, propondo ao 
menor nível três medidas parciais: mão-de-obra, material e capital. As quantidades de outputs 
e inputs são medidas em unidades físicas e em seguida são definidas três taxas adicionais, 
mostrando-se a proporção pela qual os inputs diretos são combinados. As medidas de 
produtividade são dadas em termos de custos unitários de mão-de-obra e material, bem como 
do nível de capacidade de utilização. Os numeradores são estabelecidos em unidades 
monetárias e os denominadores em unidades físicas. 

O conceito de valor agregado é dado pela equação Va = Pa – Um, ou seja, o valor agregado é 
a diferença entre o output ou produto acabado e o material utilizado. É usado para simplificar 
os cálculos requeridos e reduzir o impacto das variações de preços e material. Algumas 
empresas definem produtividade como “valor agregado”, embora esta medida não leve em 
consideração nem as variações de preços sobre o próprio montante de valor adicionado, nem 
as taxas de salário. 

O modelo de produtividade de fator total apresenta dupla vantagem: permite a verificação da 
produtividade total dos fatores empregados individualmente ou em conjunto. Ou seja, este 
modelo confere uma avaliação geral do contexto ou uma avaliação focalizada. Geralmente, 
sua metodologia está voltada para a avaliação dos rendimentos físicos de produção, tanto no 
âmbito da produtividade técnica como no âmbito da produtividade econômica.  

Entretanto, a base de avaliação deste modelo está montada essencialmente sobre fatores 
físicos da produção e os custos operacionais desses fatores. Critérios de ponderação por mais 
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técnicos que sejam ainda resguardam subjetividade. Este método é inadequado para o 
tratamento de problemas específicos de produtividade de novas configurações produtivas. 

Son e Park (1987) apud Severiano Filho (1999), desenvolveram uma Medida de Desempenho 
Global de Produção, combinando as três grandes categorias de elementos conceituais das 
AMT´s (organizações com tecnologia avançada de manufatura), que são a qualidade total, 
flexibilidade e produtividade. Son (1990) apud Severiano Filho (1999), definiu um sistema de 
custos para apoiar a análise dos sistemas avançados de manufatura. 

Esse modelo parte do princípio de que o somatório do custo total de um sistema produtivo 
envolve custos que estão claramente relacionados com a produtividade das operações; custos 
diretamente relacionados com a variável qualidade e, custos claramente orientados para a 
flexibilidade do sistema. Esses custos se organizam em duas categorias: os custos 
relativamente bem estruturados e os mal estruturados. 

Os relativamente bem estruturados referem-se aos custos de produtividade e são denominados 
assim por se tratarem de itens de inputs tangíveis. Os custos mal estruturados são aqueles para 
os quais ainda existe uma relativa falta de conhecimento sobre os mesmos, bem como 
considerável indisposição por parte dos contadores em sua exploração aprofundada. Esses se 
referem aos custos da qualidade e aos custos da flexibilidade. 

De acordo com o modelo de Son, o custo total de produção em um ambiente avançado de 
manufatura inclui os custos de produtividade – definidos como os custos dos itens de entrada 
das medidas convencionais de produtividade –, os custos de qualidade e os custos de 
flexibilidade, correspondendo, respectivamente, aos custos dos elementos de entrada das 
medidas de qualidade e de flexibilidade. 

O modelo de Son parte do princípio de que o custo total de um sistema produtivo envolve o 
somatório dos custos que estão relacionados com: a produtividade das operações (mão-de-
obra, material, capital, máquina, ferramenta, planta fabril e software); custos diretamente 
relacionados com a variável qualidade (do processo e do produto); e custos orientados para a 
flexibilidade do sistema (produto, processo, máquina e demanda). 

A qualidade e a flexibilidade são utilizadas como arma competitiva. Buiar & Hatakeyama 
(2005) defendem que a análise da qualidade e da flexibilidade deve ser realizada por meio dos 
recursos envolvidos no processo produtivo. Este foco de análise tem como objetivo, garantir a 
eficiência dinâmica necessária para a empresa poder responder ou gerar rapidamente novas 
idéias, em tempo real, antecipando-se à concorrência. A capacidade de flexibilidade 
operacional da organização depende diretamente da capacidade dos recursos envolvidos no 
processo produtivo. Sendo assim, é de fundamental importância a equiparação competitiva 
entre estes recursos. 

Para Carlsson (1989), flexibilidade deve englobar não apenas a habilidade para lidar com 
flutuações de demanda, mas com todas as formas de turbulência no ambiente. Isto porque 
flutuações na demanda representam apenas um aspecto do ambiente das empresas que exige 
flexibilidade. Modificações no mercado dos produtos da empresa podem ocorrer devido à 
mudança tecnológica (novos produtos, melhorias nos produtos existentes, novas variedades, 
novas tecnologias) que pode afetar o sistema produtivo através de novos maquinários e 
métodos de produção, novos sistemas de gerenciamento e controle. 

Barros e Mendonça (1997) relatam que tanto o monitoramento da flexibilidade como as 
análises de seus determinantes tornam-se tarefas mais simples na medida em que medidas 
quantitativas fidedignas para a sua mensuração estejam disponíveis. Buiar & Hatakeyama 
(2005), mostram a importância do investimento em tecnologia da informação como alavanca 
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do desenvolvimento de flexibilidade organizacional, realizado pelas montadoras paranaenses, 
fundamental para a competitividade da indústria automobilística no novo paradigma 
tecnológico. O estudo mostrou que a utilização da tecnologia da informação melhora a 
capacidade competitiva das organizações, mediante a multiplicidade de transformações. 

3. Metodologia 

A metodologia seguiu o processo de estudo de caso em uma empresa destinada a fabricação e 
comercialização de sacos multifolhados de papel kraft extensível e embalagens de papel 
reciclado. Com 38 anos de atuação no mercado e localizada no estado da Paraíba, a 
organização apresenta 180 funcionários. Durante a pesquisa, a empresa encontrava-se em 
processo de Certificação de Qualidade ISO 9000.  

O objetivo desta pesquisa foi verificar a utilização de indicadores de produtividade na 
empresa consultada especificamente na Unidade de Fabricação de Sacos (UFS). Inicialmente, 
foi identificado o objeto de estudo estabelecendo-se as possibilidades de diversas ações para 
caracterizá-lo. Na segunda etapa, realizou-se a coleta de dados através de observação direta 
não participante, consulta a documentos internos e entrevistas. Foram entrevistados o gerente 
de produção da UFS, responsável da utilização de indicadores, e o gerente de contabilidade, 
responsável pela sistematização de dados contábeis para determinação dos custos industriais. 

Seguiu-se com a avaliação do processo e dos resultados alcançados, analisando, interpretando 
e extraindo-se conclusões que permitissem avaliar o cumprimento do objetivo formulado 
através das estratégias de ação. Por fim, procedeu-se com uma análise crítica do processo e da 
postura da empresa frente a possibilidade de utilização de indicadores de desempenho. 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 

A Unidade de Fabricação de Sacos de papel (UFS) apresenta 48 funcionários, como mão-de-
obra direta, trabalhando em turnos de 8 horas diárias. O processo produtivo parte da matéria-
prima (bobinas papel), passando por quatro tipos de máquinas e equipamentos: tubeira, 
coladeira, impressora e esteiras transportadoras. A tubeira é responsável pela impressão e pela 
formação do tubo. A coladeira é responsável pela colagem das bocas do tubo, ou seja, as 
extremidades do saco (boca e fundo), compondo o saco. O produto final é utilizado como 
embalagem para cimento. 

O sistema apresenta uma produção intermitente repetitiva, com lotes produzidos depois de 
pedidos firmes. Nas duas linhas de produção há baixa intervenção humana. As máquinas 
automatizadas necessitam apenas de alimentação no início da linha e a interferência ocorre 
para coleta de amostras para controle de qualidade e para reparos e ajustes em manutenção. 

Sistema Produtivo da UFS apresenta algumas especificidades, tais como: setup longo (da 
ordem de minutos ou horas dependendo do tipo de produto); as inspeções de qualidade 
ocorrem a cada 15 minutos quando são verificados dezenas de características; há uma ampla 
variação diária e/ou semanal da demanda; mantêm-se baixos níveis de estoque de matéria-
prima. Além disso, nesta unidade de fabricação a capacidade instalada é de 400.000 unidades 
de sacos de papel por dia enquanto que a carga média é de 300.000 unidades de sacos de 
papel por dia. 

Mudanças tecnológicas presenciadas desde 2002 – automatização da planta fabril, introdução 
de métodos computadorizados para o controle e acompanhamento da produção, sistema de 
gestão integrado e informatizado, adequação às exigências para certificação de qualidade ISO 
9000 – têm colocado a empresa numa posição competitiva ascendente. Buiar & Hatakeyama 
(2005) ressaltam que se por um lado a mudança pode representar, para as organizações, 
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oportunidades de crescimento e inovação, por outro pode representar ameaças, desequilíbrios 
e perda da competitividade. No caso da empresa consultada, as transformações trouxeram 
perspectivas de ampliação e melhora do negócio. 

4.1 Diagnóstico da Gestão da Produtividade 

A empresa consultada apresenta um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) implantado 
devido ao processo de certificação de qualidade. O SGQ sistematiza a coleta e tratamento de 
apontamentos de produção e de dados administrativos para a definição de indicadores de 
produção, de recursos humanos e de qualidade. 

Os indicadores de produção constituem-se essencialmente em três tipos consumo específico 
de papel, tinta e cola, apresentados no Quadro 1. Reconhece-se que estes são índices de 
Produtividade de Fator Simples, porém com o numerador e denominador invertidos. Estes 
indicadores monitoram apenas o consumo específico dos principais insumos. Entretanto, a 
empresa negligencia a importância de registrar a produção por homem-hora, por hora-
máquina, por capital empregado, a taxa utilização de equipamentos, o nível de execução da 
programação da produção, entre outros. 

Consumo Específico de Papel 
kg de papel              (input) 
milheiro de sacos    (output) 

Consumo Específico de Tinta 
kg de tinta              (input) 
milheiro de sacos    (output) 

Consumo Específico de Cola 
kg de cola              (input) 
milheiro de sacos    (output) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2005)  

Quadro 1: Indicadores de Produção da Empresa Estudada. 

Com relação aos indicadores de recursos humanos, são acompanhados quantidades e 
percentuais como rotatividade (turnover) e absenteísmo. O treinamento está incluído neste 
tipo e a meta anual é de 12 horas de treinamento para cada empregado ligado ao chão de 
fábrica. São considerados indicadores de qualidade: o percentual de geração de refugos com 
meta de 1% e cálculo baseado na quantidade (ou toneladas) de sacos refugados por milheiro 
(ou toneladas) de sacos produzidos; a quantidade mensal de não-conformidades; e a 
quantidade mensal de reclamações dos clientes. 

A divulgação dos números da produção e dos indicadores ocorre em um quadro de gestão à 
vista exposto no chão de fábrica que mostra através de gráficos a distância dos resultados para 
as metas. A empresa demonstrou satisfação com a implantação do SGQ e declarou considerar 
suficiente a utilização desses indicadores para monitoração e acompanhamento do 
desempenho da UFS. 

Todavia, a pesquisa revelou que há o registro de diversos dados importantes que não são 
transformados em indicadores. É o caso do tempo de máquina parada. São registrados em 
documentos do SGQ o tempo gasto e o motivo (setup, ajuste da máquina, enroscamento, 
limpeza, manutenção), informações essas úteis para a determinação do plano de manutenção 
preventiva-preditiva, para a programação da produção, para a determinação da eficiência da 
produção, da relação carga e capacidade, entre outros. 

Verificou-se a geração escassa de índices de produtividade, conseqüência também do não 
cruzamento de dados entre os setores da empresa. Não são utilizadas medidas de 
produtividade de Valor Agregado ou de Fator Total. Após realizar uma pesquisa aprofundada 
no setor responsável pela contabilidade e monitoração dos custos de produção, contatou-se 
uma realidade modificada. Na empresa são registrados e tratados os dados que permitem 
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metrificar a produtividade de Valor Agregado e de Fator Total.  

A seguir são apresentados os indicadores que a empresa não utiliza, porém detém seus dados 
primários para geração dos índices. O cálculo considerou dois períodos subseqüentes P1 e P2, 
julho e agosto de 2005, respectivamente. 

Recursos 

OUTPUT 
Índice 

Unidades Produzidas (ton) 

Base de Cálculo 

P 1 P 2 

Var iação 
(%) 

INPUTS     
Materiais Utilizados (ton)     
Papel Output / Papel 0,97 0,89 -8,33 
Cola Output / Cola 47,58 47,15 -0,90 
Tinta Output / Tinta 69,92 61,04 -12,70 
Energia (kWh) Output / Energia 8,14 7,79 -4,35 
Mão de Obra Output / Mo 18,20 15,28 -16,03 

Fonte: Dados da Pesquisa (2005) 

Tabela 1: Indicadores de Produtividade de Fator Simples 

A avaliação do desempenho da empresa estaria enriquecida com o adicionamento de outros 
índices. A medição da produtividade de Fator Simples é limitada, mas fornece valores da 
contribuição de determinado insumo na produção do produto final. Sua vantagem é a 
segregação na análise que permite verificar a interferência de cada item isoladamente ou sua 
rede de interferências como está descrita na Tabela 2. 

 

Recursos 

OUTPUT 
Índice 

Unidades Produzidas (ton) 

Base de Cálculo 

P 1 P 2 

Var iação 
(%) 

INPUTS      
Materiais Utilizados (ton)      
Papel Va / Papel 0,17 0,23 30,78 
Cola Va / Cola 8,12 8,98 10,66 
Tinta Va / Tinta 3,15 3,78 19,88 
Energia (kWh) Va / Energia 19,05 22,47 17,92 
Mão de Obra Va / Mo 2,71 2,97 9,81 
Outros Va / Ot 2,26 3,01 33,20 

Sistema Produtivo Va / ∑ insumos 0,14 0,18 28,60 

Fonte: Dados da Pesquisa (2005) 

Tabela 2: Indicadores de Produtividade de Valor Agregado 

Enquanto os indicadores de produtividade de Valor Agregado evidenciam a contribuição em 
valor agregado, os indicadores de produtividade de Fator Total mostram a influência de um 
fator frente ao sistema produtivo. A análise desses indicadores mês a mês e ao longo dos anos 
constrói um banco de dados do desempenho do negócio, possibilitando inclusive a 
comparação entre vários períodos e entre os vários tipos de indicadores caracterizado na 
Tabela 3. 

Com algumas adaptações o Modelo de Son (IMPM) também poderia ser empregado. O estudo 
comprovou que os custos relativos à produtividade são contabilizados, entretanto os custos 
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relativos à qualidade e flexibilidade não são apurados segundo a metodologia de Son. Os 
custos relativamente mal estruturados são incorporados às ineficiências do sistema produtivo. 
A prática da empresa destoa das determinações desse modelo que indica que o custo da 
Certificação da Qualidade deve ser considerado um custo de qualidade alocado nos custos de 
prevenção e não deve ser considerado um custo administrativo como foi observado. 

 

Recursos 

OUTPUT 
Índice 

Unidades Produzidas (ton) 

Base de Cálculo 

P 1 P 2 

Var iação 
(%) 

INPUTS     
Materiais Utilizados (ton)     
Papel Output / (Papel * 81,47%) 1,54 1,61 5,00 
Cola Output / (Cola * 1,78%) 3.274,33 2.909,12 -11,15 
Tinta Output / (Tinta * 4,57%) 494,98 476,41 -3,75 
Energia (kWh) Output / (Ener. * 0,74%) 18.488,92 17.503,86 -5,33 
Mão de Obra Output / (Mo * 5,24%) 371,14 327,23 -11,83 
Outros Output / (Ot. * 6,20%) 261,35 279,50 6,94 

TFP do Sistema Produtivo Output / ∑ (Fator * Peso) 1,51 1,66 9,89 

Fonte: Dados da Pesquisa (2005) 

Tabela 3: Indicadores de Produtividade de Fator Total 

Além da métrica da produtividade, a empresa consultada também possui recursos e dados que 
possibilitam a métrica de parâmetros de flexibilidade e qualidade. Novamente é enfatizado 
que a organização já coleta esses dados, faltando apenas sua sistematização para a 
transformação em indicadores. É importante ressaltar que o esforço da utilização de índices de 
desempenho é justificado pela possibilidade de avaliação e posterior melhoria proporcionada 
pela divulgação e comparação dos resultados com as metas e com o planejamento. 

Para a fleximetria, pode-se analisar: o tempo de ociosidade das máquinas e equipamentos; o 
tempo de preparação e regulação das máquinas; tempo de transporte intra-processo; lead time 
de produção; tempo de espera; prazo de entrega dos pedidos; freqüência de entregas; pontos 
de estocagem em processo; quantidade de estoques (de matéria-prima, em processo e de 
produtos acabados). Essa análise deve ser realizada também com números relativos ou 
percentuais. 

Para a qualimetria, recomenda-se examinar a quantidade ou o percentual de: defeitos, 
retrabalho, reclamações e tipos de reclamações, não-conformidades, entregas em atraso, 
cancelamento de pedidos e suas causas; panes no processo produtivo. A aglutinação dessas 
informações em um banco de dados contribui tanto para o sistema de registros do SGQ quanto 
para iniciativas de rastreamento de causas e conseqüências de determinada falha (Diagrama 
de Ishikawa ou de Espinha de Peixe). 

5. Considerações Finais 

O objetivo da utilização de indicadores de desempenho é proporcionar uma avaliação dos 
resultados de uma organização frente às metas traçadas como forma de manter-se competitivo 
no mercado. Essa análise abre caminho para a melhoria contínua e o aperfeiçoamento do 
negócio. 

A empresa opera com a contabilidade tradicional de custos, contabilizando custos fixos, 



 
XXVI ENEGEP -  Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006 

 
 

 
 

8 ENEGEP 2006 ABEPRO 
 

variáveis, diretos, indiretos. Essa característica influencia a gestão da produção e determina o 
tipo de monitoração do desempenho do empreendimento. 

Dados importantes para avaliar a performance da Unidade de Fabricação de Sacos são apenas 
registrados, ou seja, não são transformados em medidas de produtividade. Além disso, as 
medidas de produtividade utilizadas consideram a produtividade apenas de fatores tangíveis 
da produção. Entretanto, o desempenho está relacionado também a fatores de flexibilidade e 
qualidade que incorrem em custos e podem ocultar os verdadeiros valores de desempenho. 
Esses “ fatores ocultos”  não são formalmente contabilizados, entretanto verificou-se que são 
incorporados às ineficiências do sistema produtivo. 

A pesquisa revelou que apesar da empresa metrifica a produtividade de Fator Simples apenas 
de alguns fatores, são registrados os dados que necessários para a metrificação da 
produtividade de Valor Agregado e também de Fator Total. Algumas adaptações seriam 
necessárias para a aplicação do Modelo de Son na organização. 

O resultado deste estudo mostra que a empresa consultada subutiliza os dados que coleta e 
registra. Isto provavelmente também ocorre em outras empresas. Constata-se que a aplicação 
de métricas de produtividade, flexibilidade e qualidade pode estar acessível apenas com o 
manuseamento de dados e informações auxiliado e simplificado pela tecnologia da 
informação. A capacidade de flexibilidade operacional da organização depende diretamente 
da capacidade dos recursos envolvidos no processo produtivo. Sendo assim, é de fundamental 
importância a equiparação competitiva entre estes recursos. 
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