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As medidas de desempenho têm se tornado uma das ferramentas 

estratégicas mais importantes no âmbito organizacional, sobretudo 

quando da implementação de um novo sistema de produção. Este 

trabalho tem como principal objetivo propor uma listaa com 

indicadores que possam ser utilizados por empresas, com a finalidade 

de avaliação de desempenho das práticas da Produção Enxuta (PE) em 

um ambiente de manufatura. Utilizou-se, para tanto, o método teórico-

conceitual, com uma pesquisa bibliográfica entre autores e métodos de 

avaliação de nível de implementação de PE. Ao final do estudo, obteve-

se uma matriz com 87 indicadores distribuídos entre quinze típicas 

práticas enxutas. De acordo com a pesquisa, constatou-se que nenhum 

dos autores e métodos estudados apresenta indicadores específicos 

para avaliar as práticas enxutas. Portanto, a matriz proposta tem uma 

possibilidade bastante razoável no auxílio de avaliação de desempenho 

das empresas de manufatura. 

 

Palavras-chaves: Produção Enxuta; Indicadores de Desempenho; 

Práticas Enxutas 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil,  13 a 16 de outubro de 2008 



 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2008 
 

 

 

 

 

 
 

2

 

1. Introdução 

Diversos são os benefícios que do Sistema Toyota de Produção (STP), como a redução dos 
estoques, a diminuição de defeitos e o aumento da produção e da variedade de produtos, além 
da eliminação de tarefas, da diminuição do preço final para os clientes e da obtenção de 
vantagens com os fornecedores. Indo além das aplicações originais na Toyota, que tinham 
foco no sistema de manufatura, uma tendência forte nas pesquisas e aplicações práticas da 
Produção Enxuta (PE) é a sua extensão a uma ampla gama de atividades industriais e de 
serviços, bem como para todos os elementos de um sistema produtivo. 

Essa realidade deu origem ao conceito de lean enterprise, o qual pressupõe que o pensamento 
enxuto seja disseminado na administração, no desenvolvimento de produtos e na produção, 
além de abranger a cadeia de suprimentos (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2006). Este 
conceito estabelece a união de todas as áreas de uma organização, incluindo seus clientes e 
fornecedores, para a obtenção de ganhos produtivos que serão estendidos a todos participantes 
desta filosofia. 

Estudos realizados em diversas indústrias indicam ganhos expressivos com a adoção da 
Produção Enxuta. São ambientes hospitalares, a indústria aeronáutica, a indústria têxtil e de 
calçados, a construção civil, entre outros (HONSHA ASSOCIATES, 2006; BAMBER; 
DALE, 2000; BRUCE et al., 2004; BUXEY, 2005; PICCHI, 2003). Entretanto, esses 
trabalhos, assim como outros, não especificam como calcular esses ganhos em termos de 
retorno sobre o investimento financeiro realizado. Essa é uma lacuna importante, uma vez que 
a aplicação da PE não garante resultados semelhantes, nem preconiza que eles aconteçam da 
mesma forma em diferentes empresas (CUSUMANO, 1994). 

Segundo Maskell e Baggaley (2003), mesmo sem uma definição precisa sobre o que são 
empresas enxutas, ao menos, três características são essenciais: os métodos, a cultura e os 
relacionamentos enxutos. Aqueles autores consideram que quando as empresas adotam 
métodos enxutos, elas obtêm melhorias operacionais no chão-de-fábrica, que se disseminam 
por toda a toda organização e acabam criando uma nova cultura organizacional que fortalece 
o pensamento enxuto.  

O foco da PE é o ataque sistêmico a muda, uma palavra de origem japonesa que significa 
perda. São exemplos de muda, os excessos de tempo de setup, grandes inventários, trabalho 
em processo, defeitos em materiais e/ou produtos que requerem retrabalho ou consertos, áreas 
de trabalho desordenadas, superprodução, movimentos e transportes desnecessários de 
pessoas e de materiais e, sobretudo, tempos ociosos (HAMPSON, 1999; ROBINSON; 
SCHROEDER, 1992). 

O objetivo principal deste estudo é auxiliar as empresas na avaliação de seus desempenhos, 
principalmente, no que diz respeito às atividades desenvolvidas na área de produção (chão-de-
fábrica). Para isso, elaborou-se uma matriz de referência com 87 indicadores, compilados a 
partir da revisão da literatura, de acordo, principalmente, a partir dos estudos de Sánchez e 
Pérez (2001) e de Fernandes, Godinho Filho e Dias (2005), com objetivo de proporcionar 
feedback aos níveis gerenciais e operacionais da empresa.  
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2. Medidas de Desempenho na Aplicação da Produção Enxuta 

Segundo Hudson et al. (2001) e Hronec (1994) medidas de desempenho são as quantificações 
de quão bem as atividades de um processo ou seu output atingem uma meta específica. São 
sinais vitais da organização que devem interligar estratégias, recursos e processos. 
Cardoza e Carpinetti (2005) e Neely et al. (1997) apontam algumas características do 
processo de medição de desempenho nos sistemas de produção enxuta. São elas:  

a) Os indicadores de desempenho criados a partir das atividades que agregam valor 
permitem monitorar constantemente os resultados individuais de cada um dos processos e 
os resultados globais do fluxo de valor;  

b) Os indicadores de desempenho enxuto permitem analisar e avaliar a situação atual da 
empresa, possibilitando, com isso, diagnosticar e direcionar as ferramentas de melhoria 
contínua para as áreas que apresentam resultados insatisfatórios; e, esse sistema de 
indicadores determina as fontes de variação permitindo identificar e eliminar desperdícios. 

Para Maskell (1999) as empresas enfrentam dilemas no período de implementação enxuta: 
progressos visíveis, mas que não eram identificados pelos indicadores tradicionais utilizados, 
como por exemplo, o custo do produto. Muitas vezes, a causa pela desistência da 
implementação ocorre exatamente por esse aspecto. Entretanto, Maskell (2000) alerta para 
alguns problemas que certamente as empresas irão enfrentar quando da implementação 
enxuta:  

a) Identificação dos benefícios financeiros obtidos com a PE; 
b) Melhor entendimento sobre o custo dos produtos; 
c) Estabelecimento de novos indicadores de desempenho; 
d) Necessidade de métodos contábeis simples e com poucos desperdícios; 
e) Um novo modo de tomar decisões;  
f) Foco em adicionar valor para o cliente. 

Para Cardoza e Carpinetti (2005) em função das diferenças significativas que existem entre a 
produção em massa e a PE, no período de transição entre esses sistemas é essencial a adoção 
de um sistema de medição de desempenho que reflita os novos pressupostos gerenciais. Por 
exemplo, de acordo com Maskell e Baggaley (2003) as medidas tradicionais proporcionam 
resultados globais de toda a manufatura, enquanto que métricas alinhadas com a PE devem 
avaliar o desempenho da cadeia de valor específica a cada família de produtos. Além disso, 
enquanto nos métodos tradicionais a competição entre departamentos é estimulada como 
forma de medir as gerências, a filosofia enxuta não estimula a competição indesejável entre os 
grupos de fluxo de valor. 

A necessidade do uso de indicadores que possam avaliar o processo de implementação da PE 
também é importante, pois, segundo Karlsson e Ahlström (1996), é comum que nos períodos 
iniciais de implementação ocorram diminuições de produtividade e o desencorajamento, por 
parte dos sistemas contábeis tradicionais, da adoção do sistema. De acordo com Battaglia 
(2006), tradicionalmente a maioria dos indicadores das empresas está ligada aos resultados 
financeiros, ao volume de produção e à eficiência da mão-de-obra e do maquinário. Em 
particular, os indicadores tradicionais de medição de desempenho não avaliam 
adequadamente o desempenho das cadeias de valor relevantes à empresa, atendo-se à 
avaliação de processos e operações individuais (MASKELL; BAGGALEY, 2003). 
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Diversos estudos têm sido desenvolvidos no sentido de auxiliar as empresas a avaliarem o 
progresso de seus esforços em direção à PE. Segundo Duran e Batocchio (2003) a maioria 
desses estudos não apresenta métodos estruturados e generalizáveis a uma ampla gama de 
empresas. 

3. Métodos 

O método utilizado para este estudo é do tipo teórico-conceitual, onde se realizou uma 
pesquisa com os mais referenciados autores e métodos que utilizam algum tipo de avaliação 
de desempenho, dentro da área de manufatura enxuta. 

Dentre os principais autores que fazem uma avaliação do grau de implementação da PE nas 
empresas (degree of leanness), alguns dos mais citados na literatura internacional e nacional 
são os métodos de Karlsson e Ahlström (1996), de Sánchez e Pérez (2001) e o de Fernandes, 
Godinho Filho e Dias (2005). Já entre os métodos de avaliação estão os métodos Shingo Prize 
(1988), o Lean Enterprise Model (LEM, 1998), as normas SAE (Society of Automotive 

Engineers, 1999) J4000 (Identificação e medida das melhores práticas para implementação de 
operações enxutas), J4001 (Implementação de operações enxutas – manual do usuário) e 
RR003 (Exemplos de melhores práticas de conversão para o conceito enxuto na indústria 
automotiva). Todos esses autores e métodos propõem, de uma maneira ou de outra, um 
conjunto de indicadores para medição de desempenho. 

Os métodos de Karlsson e Ahlström (1996), de Sánchez e Pérez (2001) e o de Fernandes, 
Godinho Filho e Dias (2005), são bastante parecidos. Alguns pontos que podem ser 
considerados fracos nestes métodos são a desconsideração do alinhamento entre as estratégias 
da empresa e as metas da produção enxuta, bem como a falta de avaliação da adequação da 
cultura organizacional da empresa a uma cultura enxuta. Esses métodos não consideram a 
percepção das pessoas que executam atividades ligadas à PE e, assim como os anteriores, não 
avaliam diretamente o desempenho de práticas enxutas operacionais . Assim, considerando 
que em uma situação hipotética as práticas de kaizen (melhoria contínua) e just-in-time 
fossem aplicáveis à realidade de uma empresa que pretende ser enxuta, os métodos 
disponíveis não indicam com clareza o status de implementação das referidas práticas. 

Os métodos Shingo Prize (1988), Lean Enterprise Model (1998) e as normas SAE J4000 e 
J4001 têm como característica comum à origem do seu desenvolvimento. São todos 
originados em iniciativas de associações profissionais, ou dessas em parceria com institutos 
de pesquisa, que perceberam a dificuldade das empresas na avaliação do nível e dos 
progressos durante a implementação da PE. Os pontos fracos desses métodos são a falta de 
clareza acerca de como os indicadores propostos devem ser coletados e interpretados, bem 
como a ausência de avaliação direta de um conjunto abrangente de típicas práticas enxutas 
(por exemplo, autonomação, gerenciamento visual e flexibilização da mão-de-obra). Além 
disso, os métodos Shingo Prize (1988) e LEM (1998) não avaliam práticas operacionais da 
produção enxuta, mas sim práticas mais ligadas ao nível gerencial, tais como cultura de 
liderança e infra-estrutura, estratégias de manufatura e sistemas integrados e funções que dão 
suporte à manufatura, exemplificando práticas do método Shingo Prize, e permitir a tomada 
de decisões nos níveis mais baixos da hierarquia, nutrir um ambiente de aprendizado 
constante e promover lideranças e facilitadores para os princípios da manufatura enxuta em 
todos os níveis, exemplificando práticas do método LEM. Além disso, as normas SAE J4000 
e J4001 apresentam requisitos de avaliação difíceis de serem aplicados em função de sua 
subjetividade. 
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Por um lado, isso é compreensível, pois a simples aplicação de práticas não garante que a 
filosofia enxuta será implementada (SPEAR; BOWEN, 1999; GHINATO, 1996). Entretanto, 
a avaliação do desempenho das práticas tende a ser mais viável do que uma avaliação direta 
dos princípios e pode, indiretamente, dar indícios da extensão da implementação e da 
disseminação dos princípios na empresa. Além disso, uma vez que a absorção dos princípios 
enxutos pela cultura organizacional da empresa é um processo bastante lento, a literatura 
recomenda que as empresas iniciem a transformação em direção à PE por meio da adoção das 
práticas enxutas (MANN, 2005).  

4. Resultados e discussões 

De acordo com o exposto, as Figuras posteriormente apresentadas mostram os indicadores 
que podem ser utilizados para as práticas enxuta estudadas, em acordo com o nível de 
abrangência: os indicadores ao nível operacional (IO) e os indicadores ao nível gerencial (IG). 
A variável “ > ”  indica que quanto maior a grandeza (percentual, número, nível, média, etc.) 
do indicador, melhor será o desempenho da prática, já a variável “ < ” indica que quanto 
menor a grandeza do indicador melhor será o desempenho da prática. É importante ressaltar 
que um mesmo indicador poderá tanto servir para o desempenho operacional quanto para o 
gerencial. Junto a cada tabela, um conceito sucinto sobre cada prática, uma vez que a 
produção enxuta e as práticas utilizadas nessa filosofia já são amplamente difundidas. A 
Figura 1 demonstra a prática de autonomação e os indicadores a ela associados, de acordo 
com o estudo. 

1. Autonomação IO IG 
1.1 Percentual de máquinas com dispositivos que detectam anormalidades >  
1.2 Percentual de máquinas que param automaticamente toda vez que detectam 

anormalidades 
>  

1.3 Percentual de funcionários com autonomia para parar a máquina quando detectada 
alguma anormalidades 

> > 

1.4 Percentual de decisões que podem ser tomadas pelo operador sem o controle de um 
supervisor 

> > 

1.5 Número de andons instalados >  

Figura 1 – Indicadores relacionados à Prática de Autonomação 

Segundo Ghinato (1996), autonomação é uma expressão que pode ser entendida como 
máquinas dotadas de inteligência e toque humano. O objetivo principal da autonomação é 
impedir a produção e a propagação de anormalidades no processo de produção. Quando 
detectada uma anormalidade, as máquinas ou operadores têm autonomia para paralisar a 
produção, de modo a tornar visível a anormalidade ao operador envolvido na atividade, aos 
outros operadores a ao supervisor. Isso provoca uma concentração de esforços para identificar 
a causa-raiz do problema e eliminá-la, sem que aconteça a propagação do problema. O jidoka 
é um dos pilares da PE juntamente com o just-in-time (OHNO, 1997). 

A Figura 2 demonstra a prática de balanceamento da produção e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo. 

2. Balanceamento da produção IO IG 
2.1 Percentual de produtos com tempos de ciclo conhecidos  >  
2.2 Utilização do tak-time como referência na produção >  
2.3 Percentual de utilização da capacidade de produção > > 
2.4 Nível de estoque entre os postos de trabalho <  
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Figura 2 – Indicadores relacionados à Prática de Balanceamento da Produção 

Para Fullerton e MacWartters (2001), para obter um fluxo contínuo de produção é necessário 
que exista um perfeito balanceamento das operações dentro e entre as células ou linhas. Além 
disso, o balanceamento deve estar baseado no takt-time de produção, o qual é definido por 
Alvarez e Antunes Jr. (2001) como o ritmo de produção necessário para atender um 
determinado nível de demanda, dadas as restrições de capacidade da linha ou célula. O takt-
time deve ser maior do que o tempo de ciclo da linha ou célula, sendo que esse é definido pelo 
tempo de operação da máquina/posto mais lento, o qual determina o ritmo máximo possível, 
mantidas as condições de produção (ALVAREZ; ANTUNES Jr., 2001; JINA et al., 1997). 

A Figura 3 demonstra a prática de controle de qualidade zero defeitos e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo. 

3. Controle de qualidade zero defeitos IO IG 
3.1 Identificação e controle de defeitos na causa-raiz >  
3.2 Utilização dos 5W 2H para a resolução de problemas  > 
3.3 Percentual de inspeções realizadas por meio de controle autônomo de defeitos >  
3.4 Percentual de peças defeituosas corrigidas pelo operador no local de trabalho >  
3.5 Percentual de peças defeituosas que necessitam retrabalho do operador, fora da 
linha 

 < 

3.6 Média de tempo de máquinas paradas por mal funcionamento < < 
3.7 Percentual de pessoas dedicadas ao CQZD  > 
3.8 Trabalho integrado com o pessoal da troca rápida de ferramenta  > 

Figura 3  – Indicadores relacionados à Prática de Controle de Qualidade Zero Defeitos 

Segundo Söderquist e Motwani (1999) e Shingo (1996) para que sejam produzidos produtos 
livres de defeitos são necessários quatro elementos. O primeiro é a utilização de inspeção na 
fonte, que identifica os erros na origem (causa-raiz); o segundo é a utilização de uma inspeção 
100% ou o mais próximo disso (independe de amostragens estatísticas); o terceiro trata da 
necessidade de redução do tempo decorrido entre a detecção do erro e a ação corretiva; e, por 
último, a utilização de dispositivos poka-yokes, os quais viabilizam o segundo e o terceiro 
elementos. 

A Figura 4 demonstra a prática de desenvolvimento de produto enxuto e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo. 

4. Desenvolvimento de produto enxuto IO IG 
4.1 Grau de customização dos produtos >  
4.2 Percentual de componentes padronizados que fazem parte da mesma família de 

produtos 
>  

4.3 Percentual de componentes padronizados que fazem parte de diferentes famílias de 
produtos 

>  

4.4 Percentual de componentes desenvolvidos com a participação de pessoas de outras 
áreas da empresa 

 > 

4.5 Percentual de co-projetos entre fornecedores e a empresa  > 
4.6 Percentual de produtos com possibilidade de reciclagem  > 
4.7 Número de sugestões feitas pelos fornecedores  > 
4.8 Integração de aspectos funcionais entre projetos  > 
4.9 Percentual de projetos voltados para a gestão ambiental  > 

Figura 4 – Indicadores relacionados à Prática de Desenvolvimento de Produto Enxuto 
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O desenvolvimento lean de produto visa a eliminação de todo tipo de perda durante o projeto 
dos componentes do produto, sendo que essa atividade considera fortemente os requisitos do 
processo produtivo (cliente interno) e do cliente final. A estratégia de desenvolvimento de 
novos produtos, utilizando ferramentas lean, também visa à redução de lead time durante o 
próprio processo de desenvolvimento, bem como busca a redução do lead time da produção, 
sempre levando em conta o custo alvo estabelecido (ETI GROUP, 2006; MORGAN, 2005).  

A Figura 5 demonstra a prática de flexibilização da mão-de-obra e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo. 

5. Flexibilização da mão-de-obra IO IG 
5.1 Número de treinamentos a que os operadores são submetidos antes da contratação  > 
5.2 Número de treinamentos dado aos operadores durante o ano  > 
5.3 Incentivo financeiro ou premiação pelo grau de flexibilidade  > 
5.4 Percentual de operadores que fazem rotação nas atividades operacionais >  

Figura 5 – Indicadores relacionados à Prática de Flexibilização da Mão-de-Obra 

Uma vez que a demanda de todos os tipos de produtos pode diminuir ou aumentar, a empresa 
deve ser capaz de reduzir ou aumentar a quantidade de operários em qualquer área de trabalho 
para adaptação às variações de demanda (MONDEN, 1997). Esta capacidade para atender a 
demanda é denominada de shojinka. Monden (1997) ressalta que a flexibilização da mão-de-
obra só é viabilizada se o leiaute fabril for adequado e os operadores multifuncionais forem 
bem treinados. 

A Figura 6 demonstra a prática de gerenciamento visual e os indicadores a ela associados, de 
acordo com o estudo. 

6. Gerenciamento visual IO IG 
6.1 Percentual de indicadores visuais de segurança >  
6.2 Percentual de indicadores visuais de produção >  
6.3 Percentual de utilização de poka yokes >  
6.4 Percentual de operadores que discutem e elaboram indicadores visuais  > 
6.5 Percentual de implementação dos indicadores elaborados pelos operadores  > 
6.6 Número de andons instalados >  

Figura 6 – Indicadores relacionados à Prática do Gerenciamento Visual 

O gerenciamento visual objetiva a comunicação de informações sobre o status de processos de 
modo a não permitir margem para dúvidas na interpretação da informação, bem como a 
diminuição do tempo de feedback para as ações de controle do sistema (ALVAREZ; 
ANTUNES Jr., 2001).  

Para Henderson e Larco (2000) a empresa enxuta é uma empresa “visual”, pois se caracteriza 
pela ampla disponibilidade das informações em formas de gráficos, tabelas, cartazes e 
qualquer outra forma que proporcione aos operadores visualizar as informações necessárias à 
sua área, tais como os objetivos, as vendas, os níveis de qualidade, inventários, treinamentos e 
progressos obtidos pelos operadores em treinamento.  

A Figura 7 demonstra a prática de integração da cadeia de fornecedores e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo.   
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7. Integração da cadeia de fornecedores IO IG 
7.1 Tempo de duração dos contratos com os principais fornecedores  > 
7.2 Número de visitas mensais de técnicos enviados pelos fornecedores à empresa  > 
7.3 Número de visitas mensais de técnicos da empresa aos fornecedores  > 
7.4 Percentual de co-projetos entre fornecedores e a empresa  > 
7.5 Número de sugestões feitas pelos fornecedores  > 

Figura 7 – Indicadores relacionados à Prática de Integração da Cadeia de Fornecedores 

A PE prega um relacionamento pró-ativo entre fabricantes e fornecedores, em todas as áreas 
de interesse comum (SUZAKI, 1996; BRUCE et al., 2004). Para Panizollo (1998), devido à 
vulnerabilidade do sistema lean quando ocorrem perturbações e variações nas condições de 
trabalho planejadas, as parcerias entre comprador e fornecedor são essenciais. Segundo Phelps 
et al. (2004) a busca por relações de longo prazo deve envolver desde o nível logístico 
(pequenos lotes, regularidade e compromisso de entrega, inspeção de qualidade na fonte, 
contratos de qualidade assegurada) até o nível estratégico/tecnológico (união para projetos de 
novos produtos/tecnologias, kanban de fornecedores e a divisão de riscos e oportunidades). 

A Figura 8 demonstra a prática de just-in-time e os indicadores a ela associados, de acordo 
com o estudo. 

8. Just-in-time IO IG 
8.1 Previsão de demanda para a produção >  
8.2 Percentual de espera entre postos de trabalho no processo produtivo <  
8.3 Percentual de atrasos na entrega de pedidos para clientes finais < < 
8.4 Número de dispositivos utilizados para puxar a produção >  
8.5 Percentual de fornecedores com entrega JIT > > 
8.6 Nível de integração entre fornecedores e o sistema de informação da empresa  > 
8.7 Percentual de componentes entregues na linha de produção >  

Figura 8 – Indicadores relacionados à Prática Just-in-time 

De acordo com White e Prybutok (2001) e Monden (1997) o just-in-time (JIT) é uma prática 
que auxilia a PE na produção das unidades necessárias, na quantidade e no tempo necessário. 
Para isso, tipicamente o processo subseqüente retira as peças necessárias do processo 
precedente, na quantidade e tempo necessários. Assim, o processo precedente só produz as 
peças que foram retiradas (MONDEN, 1997). O consumidor atua como o único gatilho do 
movimento. Se uma requisição não é passada para trás pelo consumidor para o fornecedor, o 
fornecedor não é autorizado a produzir nada ou mover qualquer material (SLACK et 
al.,1996). 

A Figura 9 demonstra a prática de manutenção produtiva total e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo. 

9. Manutenção produtiva total IO IG 
9.1 Percentual de manutenção corretiva  < 
9.2 Percentual de manutenção preventiva >  
9.3 Percentual de manutenção preventiva sobre o tempo total para a manutenção  > 
9.4 Percentual de manutenção preditiva >  
9.5 Percentual de manutenção autônoma >  
9.6 Média de tempo utilizado para treinamento com manutenção  > 
9.7 Número de programações de manutenção mensal  > 
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Figura 9 – Indicadores relacionados à Prática da Manutenção Produtiva Total 

A manutenção produtiva total (MPT) é uma parceria entre todas as funções da organização, 
especialmente entre a produção e a manutenção, resultando em melhoria contínua para a 
qualidade dos produtos, operações eficientes, segurança e garantia de qualidade (BAMBER et 
al., 1999; MAGGARD; RHYNE,1992). 

Os objetivos da MPT são: a otimização do rendimento global dos equipamentos; um sistema 
de manutenção que considere toda a vida útil dos equipamentos; a obtenção do 
comprometimento de todos os departamentos na sua implementação; o envolvimento de todos 
os funcionários da empresa - da alta gerência até os operadores de chão-de-fábrica; e, tornar a 
MPT uma motivação gerencial, através do desenvolvimento de atividades autônomas de 
melhorias implementadas por pequenos grupos a fim de que as máquinas e os equipamentos 
tenham um elevado grau de confiabilidade, garantindo a previsibilidade produtiva 
(ANTUNES Jr., 1998). 

A Figura 10 demonstra a prática de mapeamento de fluxo de valor e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo. 

10. Mapeamento de fluxo de valor IO IG 
10.1 Número de mapeamentos anuais realizados na empresa  > 
10.2 Número de famílias de produtos mapeados  > 
10.3 Disseminação da eliminação de atividades valor-zero >  

Figura 10 – Indicadores relacionados à Prática do Mapeamento de Fluxo de Valor 

A prática de mapeamento de fluxo de valor (MFV) é, segundo Rother e Shook (1999), seguir 
o caminho percorrido por um produto, desde o pedido do consumidor, passando pelos 
fornecedores, pela produção até a entrega. Durante esse processo, desenha-se a representação 
visual de cada etapa do processo e os fluxos de material e de informação. Com base nessas 
informações constroem-se dois mapas: primeiramente, o mapa do estado atual, mostrando o 
fluxo do processo existente e identificando as fontes de desperdícios; depois, monta-se o 
mapa do estado futuro onde o objetivo é aumentar a proporção de atividades que gerem valor 
ao longo do fluxo. 

A Figura 11 demonstra a prática de melhoria contínua e os indicadores a ela associados, de 
acordo com o estudo. 

11. Melhoria contínua IO IG 
11.1 Percentual de sugestões dadas pelos operadores durante o ano  > 
11.2 Percentual de idéias revisadas e aprovadas pelo nível operacional da empresa que 

são implantadas 
 > 

11.3 Percentual da economia e/ou benefícios derivados das sugestões dos operadores  > 
11.4 Número de encontros entre operadores e líderes para avaliação e análise do 

processo produtivo como um todo 
 > 

11.5 Número de encontros entre operadores e líderes com a participação da alta 
gerência 

 > 

11.6 Incentivo financeiro ou premiação pelo reconhecimento das melhores idéias  > 
11.7 Percentual de co-projetos entre fornecedores e a empresa  > 
11.8 Percentual de sugestões dadas pelos fornecedores durante o ano  > 
11.9 Número de operadores satisfeitos com suas atividades  > 
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Figura 11 – Indicadores relacionados à Prática da Melhoria Contínua 

A base da melhoria contínua está na participação de todos os trabalhadores. Em plantas 
enxutas, essa participação se dá tipicamente pelas atividades desenvolvidas em pequenos 
grupos (APG’s). Segundo McIntosh (2001) e Imai (1994) toda melhoria obtida deve ser 
padronizada e implementada para, em seguida, dar início ao processo de novas melhorias e de 
novas padronizações. 

A Figura 12 demonstra a prática de nivelamento da produção e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo. 

12. Nivelamento da produção IO IG 
12.1 Percentual de produtos com tempos de ciclo conhecidos  >  
12.2 Utilização do takt-time como referência na produção >  
12.3 Percentual de utilização da capacidade de produção >  
12.4 Índice de resultado entre o planejado e o executado < < 
12.5 Percentual de programação da produção de acordo com a demanda >  
12.6 Percentual de atrasos na entrega de pedidos para clientes finais  < 

Figura 12 – Indicadores relacionados à Prática de Nivelamento da Produção 

O nivelamento da produção é a criação de uma programação nivelada de produção através do 
sequenciamento de pedidos em um padrão repetitivo e do nivelamento das variações diárias 
de todos os pedidos para corresponder à demanda em longo prazo (GHINATO, 2000). 

Para a viabilização do nivelamento da produção, Coleman e Vaghefi (1994) enfatizam alguns 
requisitos importantes, tais como a flexibilidade do leiaute, que pode necessitar de pequenas 
adaptações, conforme o mix de produção, tempos reduzidos de setup e operadores 
multifuncionais para atender a necessidade imposta pelo mix de produtos. Assim, para atender 
ao nivelamento de um mercado diversificado é necessário o bom desempenho das práticas de 
troca rápida de ferramentas e manutenção produtiva total (SIMÃO; ALLIPRANDINI, 2004). 

A Figura 13 demonstra a prática de operações padronizadas e os indicadores a ela associados, 
de acordo com o estudo. 

13. Operações padronizadas IO IG 
13.1 Percentual de operações padronizadas para produtos da mesma família >  
13.2 Percentual de componentes padronizados que fazem parte de diferentes famílias de 

produtos 
 
> 

 

13.3 Utilização de rotinas-padrão para as operações >  
13.4 Disponibilidade dessas rotinas para os operadores >  
13.5 Percentual de atualização das rotinas-padrão < < 

Figura 13 – Indicadores relacionados à Práticas de Operações Padronizadas 

O sistema produtivo está sob controle quando existem padrões que são seguidos pelos 
funcionários e o nível de variabilidade é baixo. A redução da variabilidade é um dos objetivos 
da PE e esse só está assegurado quando todo trabalho apresenta conteúdo, seqüência, tempos 
e resultados padronizados e especificados (SPEAR; BOWEN, 1999). A padronização das 
operações é a descrição minuciosa e de fácil acesso, de cada operação, para garantia de que 
cada operador responsável por executar uma atividade executará sempre da mesma forma, 
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sem realizar ações e movimentos desnecessários, mantendo sempre a mesma qualidade e 
tempo de execução. 

A Figura 14 demonstra a prática de tecnologia de grupo e os indicadores a ela associados, de 
acordo com o estudo. 

14. Tecnologia de grupo IO IG 
14.1 Percentual de fluxo unitário entre postos de trabalho >  
14.2 Percentual de flexibilização para operar com diferentes tempos de ciclo >  
14.3 Percentual de famílias de produtos  >  

Figura 14 – Indicadores relacionados à Prática de Tecnologia de Grupo 

Ghinato (2000) afirma que para atender as necessidades da PE, deve-se converter os 
tradicionais leiautes funcionais (ou leiautes por processos) para células de manufatura 
compostas pelos diversos processos necessários à fabricação de determinada família de 
produtos. A prática de tecnologia de grupo atende a PE quando ela passa por dois aspectos 
relevantes: primeiro, a existência de fluxo unitário de peças entre os postos de trabalho e, 
segundo, a flexibilidade para operar com diferentes tempos de ciclo (tamanho da equipe e 
número de produtos). Assim sendo, a prática de JIT encontra elementos importantes para seu 
desempenho quando o leiaute e os postos de trabalho apresentam os aspectos citados 
anteriormente (HAY, 1992). 

A Figura 15 demonstra a prática de troca rápida de ferramenta e os indicadores a ela 
associados, de acordo com o estudo. 

15. Troca rápida de ferramenta IO IG 
15.1 Percentual de redução de tempo de setup >  
15.2 Percentual de redução de tempo de runup >  
15.3 Redução no tamanho de lote produtivo >  
15.4 Redução de lead time de produção >  
15.5 Grau de customização dos produtos >  
15.6 Número de treinamentos a que os operadores são submetidos para executarem essa 

prática 
 > 

Figura 15 – Indicadores relacionados à Prática de Troca Rápida de Ferramentas 

A troca rápida de ferramenta é uma prática que busca a redução nos tempos de setup, 
auxiliando, em conseqüência, no sucesso da produção em pequenos lotes, redução nos 
estoques intermediários e finais, bem como na redução dos lead times e na fabricação de 
produtos defeituosos (FOGLIATTO; FAGUNDES, 2003; MONDEN, 1997). 

5. Conclusões 

De acordo com o objetivo principal deste estudo, foi possível montar a matriz de indicadores 
para auxiliar as empresas na avaliação de seus desempenhos enxutos. Salienta-se que, para a 
adoção dos indicadores propostos sejam considerados alguns aspectos, tais como: o porte da 
empresa, a situação financeira, os processos produtivos, os produtos fabricados, os materiais e 
maquinários utilizados, os níveis de especialização da mão-de-obra, o tempo de 
implementação de cada prática, as estratégias da empresa, dentre outros.  
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Cabe ressaltar que, como passo inicial para a seleção dos indicadores, devem ser verificados 
quais são os  indicadores já existentes na empresa, bem como uma avaliação acerca do grau 
de associação desses com as práticas enxutas adotadas. 

A constatação de que a análise de outros elementos pode gerar mais e abrangentes trabalhos 
faz com que  sugestões para novos estudos sejam ressaltadas, como: a utilização prática da 
matriz em empresas, em estudos de casos, o que traria resultados consistentes sobre a 
aplicação destes indicadores; a aplicação da matriz em empresas que utilizam diferentes 
processos produtivos e de diferentes setores da indústria brasileira; a compilação de 
indicadores que avaliassem as outras áreas da empresa e não somente o chão-de-fábrica. 
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