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RESUMO
O objetivo das organizações é ganhar dinheiro agora e no futuro. A literatura
propõe critérios competitivos que visam explorar vantagens no ambiente de serviços
e manufatura. Prover entregas confiáveis é uma das maneiras de explorar estas
vantagens e competir no mercado. O objetivo deste trabalho é compreender
holisticamente as relações de efeito-causa-efeito que afetam a confiabilidade de
entrega. Busca-se identificar as causas-raiz características das empresas com
estratégia produtiva make-to-order. Para isso, procura-se distinguir os efeitos
indesejados e suas relações a partir da literatura por meio da análise de conteúdo.
Além da literatura, realizam-se entrevistas e coletas de dados de uma empresa com
sistema de produção make-to-order, com política de estoques de matéria-prima
reduzidos. Será utilizado o processo de pensamento da Teoria das Restrições, mais
especificamente a Árvore da Realidade Atual, para identificação das causas-raiz
indicadas nos meios de coleta. Cada meio de coleta possuirá sua própria Árvore da
Realidade Atual. Uma Árvore da Realidade Atual englobando todos os efeitos
indesejados (literatura, entrevistas, documental) é estruturada. Os resultados da
Árvore da Realidade Atual global apontam 13 causas-raiz como influências à
confiabilidade de entrega. Essas causas-raiz estão condicionadas à ausência de
métodos, planejamentos, análises, consultas e critérios. Na discussão, propõe-se
que a confiabilidade de entrega é composta por três partes: montante, organização e
jusante, e que a principal causa-raiz relaciona-se à ausência da compreensão
sistêmica das relações entre estas partes. Para o alinhamento, são propostas ações
a serem priorizadas. As conclusões apontam que a confiabilidade de entrega
vincula-se ao o alinhamento entre a cadeia montante, organização e jusante.

Palavras-chave: Confiabilidade de entrega. Teoria das restrições. Produção
puxada. Causas-raiz. Árvore da Realidade Atual.

ABSTRACT

The goal of the organisations is earn money now as in the future. The literature
propouses competitive criterions that explores benefits on the manufacturer and
services envinroment. Having confiable deliverys are ways to explore these
vantagens and compete on the market. The objective of this work is understand
holistically the relations of effects-causes-effects that affect the delivery reliability.
This study seeks indentify the roots-causes characteristics of make-to-order
industrys. For that, aim distinguish the unwanted effects and their relations from a
literature review usign the content analysis. In addition to the literature review,
interviews and data collection are made in a make-to-order industry, with low raw
material stocks. The Theory of Constraints thinking process is used, more specific
the Current Reality Tree, to identification of the roots-causes indicated on the
records. Each record has their own Current Reality Tree. A Global Current Reality
Tree is structured considering all the unwanted effects recorded. The results of the
Current Reality Tree points 13 roots-causes as influences to the delivery reliability.
These roots-causes are conditioned to the lack of methods, plannings, analysis,
consults and criterions. Discussions proposes that the delivery reliability consists of
three parts; providers, organization and clientes. And the main root-cause is rellated
with the lack of systemic knowledge of the relations between these parts. For the
alignment, priority actions are proposed. The conclusions points that the delivery
reliability links to the providers, organizations and clientes alignment.
Keywords: Delivery Reliability. Theory of constraints. Pull system. Root causes.
Current Reality Tree.
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1 INTRODUÇÃO
Durante a década de 60, os sistemas de manufatura buscaram reduzir suas
despesas por meio da obtenção de processos de produção em massa. A produção
em massa permitia que as empresas alcançassem economias de escala, e assim,
vantagem perante seus concorrentes. Ao longo da mesma década, o mercado
passou a valorizar e a exigir outras características. O critério preço reduziu sua
significância e aspectos como a qualidade foram valorizados. Ao final da década de
60, a área da produção passou a ser incorporada às questões estratégicas das
organizações. A incorporação teve o objetivo de homogeneizar o posicionamento da
empresa com a função produção. (NETO; FENSTERSEIFER; FORMOSO, 2003).
Da década de 60 até hoje, a competição cresce ao longo dos anos em
diferentes ramos de negócios. (KALINAINEN, 2013; RAHMAN, 1998). Diversos
estudos

abordaram

posicionamento

as

relações de competitividade

empresarial.

(NETO;

e

FENSTERSEIFER;

sua

influência

FORMOSO,

no

2003;

TEIXEIRA; PAIVA, 2008). Fonseca e Silva (2010) fazem uma analogia aos
organismos biológicos, que em determinado habitat não podem coexistir e comenta
que a competitividade assemelha-se a um conflito entre organizações – ou grupos
de organizações – por recursos escassos e fundamentais à sua sobrevivência.
Critérios competitivos são sugeridos na literatura com a intenção de explorar
vantagens no ambiente de serviços e manufatura. Tais critérios visam conferir
competitividade para as organizações com base no posicionamento adotado.
(NETO; FORMOSO; FENSTERSEIFER, 2002). Segundo Paula, Neto, e Formoso
(2003, p. 68), as prioridades competitivas são “[...] um conjunto consciente de
critérios que a empresa tem de valorizar para competir no mercado”. Dependendo
do tipo de mercado, nível de concorrência e característica do produto, a empresa
deve priorizar critérios e assim aproveitar seus recursos e oportunidades para se
tornar

competitiva.

(NETO;

FENSTERSEIFER;

FORMOSO,

2003;

NETO;

FORMOSO; FENSTERSEIFER, 2002). Segundo Scholz-Reiter, Windt e Liu (2011), é
comum ver empresas que buscam se tornar competitivas reduzindo custos, porém
outras medidas podem gerar economias e trazer consigo benefícios. Os critérios
competitivos que recebem maior atenção são: diferenciação, rapidez na entrega,
custo, qualidade, flexibilidade, inovação, suporte técnico, pós venda e confiabilidade
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de entrega. (MOURA, 2008; NETO; FENSTERSEIFER; FORMOSO, 2003; NETO;
FORMOSO; FENSTERSEIFER, 2002; POSSAS, 1993).
Uma das maneiras de competir no mercado é provendo entregas confiáveis.
Ao prover entregas confiáveis fideliza-se o cliente. Além da fidelização, controles
organizacionais tornam-se enxutos e reduções de despesas são obtidas.
(SARMIENTO et al., 2007; SCHOLZ-REITER; WINDT; LIU, 2011; SZWEJCZEWSKI;
JONES, 2013). O reflexo do nível de comprometimento das companhias em cumprir
os prazos prometidos pode ser percebido sobre a sua confiabilidade de entrega.
Com o crescimento da competição global, as empresas estão se aprofundando em
conhecimentos sobre serviços de entrega. Estes serviços de entrega abrangem
desde a gestão dos seus fornecedores, até o seu próprio desempenho logístico.
(DURUGBO; TIWARI; ALCOCK, 2014). Uma empresa capaz de manter as
promessas de entrega aumenta a satisfação do cliente, o que pode lhe render
negócios futuros. Caso a empresa venha a não cumprir com a expectativa do
cliente, poderá reduzir vendas devido à insatisfação causada. (SZWEJCZEWSKI;
JONES, 2013).
Comumente, empresas que desempenham a estratégia de produção MTO
(make-to-order) possuem políticas de estoques reduzidos. Os estoques tendem a
ser reduzidos devido às características customizadas dos produtos. Além disso, as
ordens de produção (OPs) comumente são lançadas à fabricação apenas após a
confirmação do pedido por parte do cliente. Portanto, após o pedido, um ciclo de
compra, produção e entrega é iniciado. (ZAGO; MESQUITA, 2010). Devido as suas
características, no ramo das empresas MTO, a competitividade impõe a necessidade
que as datas prometidas sejam confiáveis. Portanto, a confiabilidade de entrega é
um dos principais aspectos de desempenho deste modelo de posicionamento e é
um dos critérios ganhadores de pedido neste mercado. (PINTO; METTLER;
TAISCH, 2011; SOEPENBERG; LAND; GAALMAN, 2006, 2012).
Ante ao exposto, o presente trabalho aborda a confiabilidade de entrega em
empresas MTO. Nas seções a seguir, estão descritos o objeto e o problema de
pesquisa, os objetivos gerais e específicos e a respectiva justificativa.
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1.1 Objeto e Problema de Pesquisa
O desempenho de entrega está inserido no cotidiano das organizações,
principalmente daquelas organizações em que representa um critério ganhador de
pedidos. Para saúde financeira e longevidade dos negócios, estas empresas
necessitam alcançar níveis de desempenho satisfatórios nos compromissos
assumidos. (SZWEJCZEWSKI; JONES, 2013). Referente a isso, Vickery, Droge e
Markland (1996) definiram que o desempenho de entrega possibilita ser explorado
sobre duas perspectivas de posicionamento. A primeira perspectiva objetiva entregar
produtos ao cliente em um espaço de tempo que seja tão breve quanto possível,
valorizando assim a velocidade de entrega. O segundo posicionamento visa cumprir
exatamente com os prazos e quantidades previamente acordados, valorizando
assim a confiabilidade da entrega. A partir disso, cabe às organizações definir qual
posicionamento está atrelado a seu ramo de negócio e desenvolver ações que
visem atingir os níveis de desempenho almejados.
A confiabilidade e a rapidez de entrega foram abordadas por meio de casos
de sucesso e insucesso. Por meio dos resultados, buscou-se evidenciar
características relacionadas aos efeitos observados. Handfield e Pannesi (1991)
analisaram as perspectivas de posicionamento do desempenho de entrega e
concluíram não ser possível contemplar ambos os aspectos agindo sobre uma
causa comum. Porém, análises de relação entre efeito-causa-efeito não foram
realizadas, tornando a afirmação inconcludente. Handfield e Pannesi (1991) afirmam
que a confiabilidade de entrega é influenciada pela aderência da produção ao
planejamento. No entanto, Handfield e Pannesi (1991) não avaliam causas que
afetam o cumprimento da programação. Além disso, Handfield e Pannesi (1991)
focam sua atenção a soluções internas, ignorando a cadeia de fornecedores e o
setor de suprimentos.
Kalinainen (2013) afirma que não ofertar confiabilidade de entrega causa
penalidades às organizações, sendo estas desdobradas em duas categorias. Por um
lado, as penalidades internas (I), aquelas que ocorrem antes do produto chegar ao
cliente. Por outro lado, as penalidades externas (E), sendo aquelas detectadas pelo
cliente. Szwejczewski e Jones (2013) afirmam que as demandas básicas da
confiabilidade de entrega são: (i) entregar o produto correto; (ii) na quantidade certa
(iii); no local prometido; e (iv) com as devidas documentações.
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Para Szwejczewski e Jones (2013), a confiabilidade de entrega é afetada
devido à promessa de prazos irreais e a incapacidade de gerenciar o planejamento
da produção. Prazos irreais decorrem da incapacidade do alinhamento entre a
capacidade

produtiva

da

organização

e

a

necessidade

do

cliente.

(SZWEJCZEWSKI; JONES, 2013). No entanto, o trabalho de Szwejczewski e Jones
(2013) não propõe maneiras de analisar ou definir prazos que satisfaçam as
necessidades do cliente e a capacidade da manufatura. E assim como em Handfield
e Pannesi (1991), as possíveis causas que afetam a variabilidade da programação
não são expostas.
Durugbo, Tiwari e Alcock (2014) analisaram o impacto do relacionamento com
clientes sobre a confiabilidade de entrega. Não manter o fluxo de informações
alinhado entre ofertantes e demandantes aumenta relevantemente as chances de
que os prazos sejam descumpridos. Durugbo, Tiwari e Alcock (2014) não avaliam os
problemas

que

podem

gerar

variabilidade

nos

processos

produtivos

e,

consequentemente, atrasos dos prazos estabelecidos. Nesse sentido, Silveira e
Arkader (2007) comentam que a confiabilidade é afetada pela inexistência ou
inconsistência do relacionamento com os clientes. Manter um canal de comunicação
com os clientes aumenta as chances de uma programação de produção ser exata.
Porém, Durugbo, Tiwari e Alcock (2014) e Silveira e Arkader (2007) não apresentam
uma análise que descarte a possibilidade de que estar em contato direto com o
cliente possa apenas significar uma moldagem dos prazos à capacidade do
fornecedor. Praticar prazos conforme a capacidade do fornecedor não significa,
necessariamente, atender as expectativas do comprador.
O relacionamento com clientes também foi alvo de outros estudos. Segundo
Montreuil, Labarte e Cloutier (2011), não possuir uma definição sobre os perfis dos
clientes prejudica as promessas e o cumprimento dos prazos. Assim sendo, é
necessário saber como o cliente se comporta perante prazos (paciente, neutro,
impaciente) e qual o tipo de prazo a ser utilizado (fixo, baseado na capacidade,
realista (conforme produção)). Na simulação utilizada por Montreuil, Labarte e
Cloutier (2011), a variabilidade não é contabilizada, o que não representa
adequadamente a realidade das organizações.
Os trabalhos de Durugbo, Tiwari e Alcock (2014), Montreuil, Labarte e Cloutier
(2011), Silveria e Arkader (2007) e Szwejczewski e Jones (2013) apresentam
lacunas em comum. O foco para ofertar confiabilidade de entrega considera apenas
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a cadeia jusante, ignorando as relações a montante. Apesar de manter o foco na
cadeia jusante, diretrizes para captar a necessidade dos clientes não são
abordadas. Propostas de modelos de entrevistas ou questões-chave a serem feitas
aos clientes também não são exploradas.
Silveria e Arkader (2007) afirmam que possuir um bom relacionamento com
os fornecedores contribui unicamente para redução do lead time. Ainda segundo
Szwejczewski, Mapes e New (1997), empresas com longos lead times, ou que
utilizem demasiada margem de segurança, atingem baixos níveis de confiabilidade
de entrega, o que é contraintuitivo. Longos lead times apresentam inconstância,
dificultando o controle sobre prazos e processos. Apesar das afirmações sobre o
lead time, Silveira e Arkader (2007) e Szwejczewski, Mapes e New (2000) não
fornecem análises que contribuam para entender possíveis relações de causa-efeito
entre o lead time e a confiabilidade de entrega. Além disso, Silveira e Arkader (2007)
e Szwejczewski, Mapes e New (1997) não consideram as estratégias produtivas
adotadas pelas empresas, o que pode significar uma incompatibilidade de
manufatura, mesmo em empresas do mesmo ramo.
Por meio de modelos matemáticos, Szwejczewski, Mapes e New (2000),
afirmam que lead times influenciam a confiabilidade de entrega. Estes lead times
são afetados negativamente por três causas, sendo estas: programações não
confiáveis, variabilidade dos processos produtivos e desempenho insatisfatório dos
fornecedores. A confiabilidade de entrega será o reflexo do desempenho que a
empresa exerce em cada um destes itens. Szwejczewski, Mapes e New (2000)
também afirmam que, ao contrário da literatura, níveis de estoque deveriam ser
impactados positivamente pelas mesmas ações, o que não aconteceu. Porém, a
análise é incompleta. Apenas os estoques de produtos acabados foram
negativamente afetados. Estoques de matéria-prima e produtos em processo foram
positivamente influenciados. Informações sobre a política de estoques ou de
produção das empresas não foram consideradas, o que poderia indicar propensão
por estoques de produtos acabados.
Soepenberg, Land e Gaalman (2006) abordam a confiabilidade de entregas
em empresas MTO, relacionando as decisões do PCP (Planejamento e Controle da
Produção) ao comportamento da média e variância dos atrasos. Porém, o raciocínio
não é convincente, pois a estratégia de produção e os processos não são
mencionados. Deste modo, mesmo que o PCP esteja alinhado, a programação
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poderá ser ótima em um sistema ineficiente. O insucesso não será devido a mau
planejamento da programação, mas de uma execução produtiva ineficiente.
Soepenberg, Land e Gaalman (2006) abordam os efeitos e não pontuam causas.
Posterior ao primeiro estudo, Soepenberg, Land e Gaalman (2012) revisitam as
decisões do PCP inerentes às empresas MTO. Desta vez, Soepenberg, Land e
Gaalman (2012) propõem que processos produtivos pesam tanto quando decisões
do PCP e investigam tanto efeitos como causas. Porém, Soepenberg, Land e
Gaalman (2012) continuam a explorar a confiabilidade de entrega e a creditar seu
resultado à melhoria do setor de planejamento.
Sarmiento et al. (2007) buscaram identificar trade-offs entre a confiabilidade
de entrega e demais capabilidades das organizações MTO. Diferentes capabilidades
são encontradas em compatibilidade com a confiabilidade de entrega, porém pouco
avanço é adquirido sobre trade-offs. Sarmiento et al. (2007) destacam que a
variabilidade e a customização dos produtos prejudicam a confiabilidade de entrega.
Votto e Fernandes (2014) sinalizam dois aspectos como responsáveis pela
falha da confiabilidade de entrega das empresas MTO. O primeiro, e de maior
impacto, é a variabilidade do mix de produtos. O segundo item que afeta o
desempenho são os desperdícios que ocorrem tanto no fluxo de materiais, como no
fluxo de informações. Sarmiento et al. (2007), assim como Votto e Fernandes
(2014), propõem ações para proteger o sistema da variabilidade, porém, não
consideram o impacto causado nos demais critérios competitivos. Uma visão macro
de causa-efeito para detectar trade-offs é negligenciada.
Stevenson, Hendry e Kingsman (2005) afirmam que a TOC (Theory of
Constraints) destaca-se em ambientes com variabilidade de rotinas e produções não
repetitivas. No entanto, sinalizam a importância de que os gargalos sejam fixos para
o uso efetivo da ferramenta. Apesar disso, a TOC ainda é recomendada por
Stevenson, Hendry e Kingsman (2005) em ambientes com diferentes níveis de
customização. Os estudos de Lee et al. (2010), como em Scholz-Reiter, Windt e Liu
(2011), comentam sobre a existência de CCR’s em empresas com diversidade de
processos e variados produtos. As alterações do design ou especificações dos
clientes fazem com que os processos mudem e os tempos de resposta não sejam
eficazes como eram antes. Nesse sentido, uma vez que empresas MTO têm
necessidade
necessidade.

de

resposta

rápida

ao

cliente,

alterações

comprometem

tal
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Com base no exposto, evidencia-se que, diferentemente, de alguns critérios
competitivos, a confiabilidade de entrega não possui uma definição ou proposta
concreta de compreensão de suas causas que suportam níveis elevados. Diferentes
abordagens

indicaram

oportunidades

para

alcançar

níveis

adequados

de

confiabilidade de entrega. Contudo, os estudos existentes não identificam as
relações de efeito-causa-efeito em busca das causas fundamentais para a redução
da confiabilidade de entrega. Poucos são os trabalhos que realizam análises
sistêmicas que englobem suprimento, manufatura e clientes. Por fim, devido à
inexistência de trabalhos significativos que contribuam para a construção da
confiabilidade de entrega nas empresas MTO, o presente trabalho visa responder:
Quais são as causas-raiz que afetam a confiabilidade de entrega em uma empresa
MTO?
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Identificar, analisar e construir relações sobre as causas-raiz que limitam o
desempenho da confiabilidade de entrega em sistemas produtivos MTO.
1.2.2 Objetivos Específicos
a) Distinguir os efeitos indesejados e as relações a partir da literatura e de um
estudo de caso por meio da análise de conteúdo;
b) Compreender holisticamente as relações de efeito-causa–efeito que
afetam a confiabilidade de entrega;
c) Identificar causas-raiz que possam ser estritamente características de
empresas MTO.
1.3 Justificativa
Este trabalho atuará sobre dois aspectos: o acadêmico e o econômico. Sobre
o aspecto acadêmico, tem por objetivo promover avanços da literatura que
abrangem o critério competitivo da confiabilidade de entrega e seus possíveis
desdobramentos. Sobre os aspectos econômicos, tem por objetivo fornecer auxílio a
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gestores na identificação e solução de problemas. A identificação visa contribuir com
a alocação de recursos e capital da maneira correta. Esta alocação visa estimular
cenários econômicos progressivos, promovendo melhorias nas organizações e,
consequentemente, o desenvolvimento da sociedade.
A revisão sistemática da literatura, seus critérios de busca e os respectivos
resultados são apresentados no item 3. Os resultados obtidos representam um
número pouco expressivo de trabalhos dedicados ao tema confiabilidade de entrega.
Sendo a confiabilidade de entrega um critério competitivo (MOURA, 2008; NETO;
FORMOSO; FENSTERSEIFER, 2002), é importante que sua grandeza seja
explorada. A análise possibilita a geração de informações sobre sua dimensão e
importância para os setores industriais. (MOURA; BOTTER; SILVA, 2010). Em
especial, este estudo fornecerá elucidações sobre um dos principais critérios
competitivos desenvolvido pelas empresas de estratégia MTO. (PINTO; METTLER;
TAISCH, 2011; SOEPENBERG; LAND; GAALMAN, 2006, 2012).
A maior parcela dos estudos aborda o tratamento de efeitos. Poucos artigos
desenvolvem análises que apontem as causas-raiz dos problemas. Segundo Schots
(2010), é comum que a detecção de defeitos ou inconformidades nas organizações
sejam solucionados após a manifestação de seus efeitos indesejados. Efeitos
indesejados tendem a ser solucionados a partir da redução de suas implicações. No
entanto, tais implicações são originárias de causas-raiz. Estas causas-raiz não são
facilmente detectadas e, consequentemente, não recebem o devido tratamento.
O conteúdo encontrado na revisão sistemática da literatura, em sua totalidade,
não apresenta estudos que analisem causas-raiz de forma sistêmica, tampouco
análises de relação efeito-causa-efeito. Portanto, este estudo postula ser o primeiro
a fornecer uma análise sistêmica das causas-raiz e uma relação efeito-causa-efeito
dos principais motivos que prejudicam o desempenho da confiabilidade de entrega
em ambientes MTO.
A última justificativa acadêmica é a escassez de trabalhos que coletem
informações in loco ou que avaliem casos reais. Parte dos trabalhos encontrados na
literatura utiliza fontes de dados secundárias. Tais fontes secundárias não fornecem
garantias de que as informações reproduzidas representam fielmente a realidade. A
coleta de dados não fora desenvolvida com o único e exclusivo objetivo de avaliar a
confiabilidade de entrega. Portanto, os dados utilizados nestes estudos são
adaptados.
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Sobre o aspecto econômico, prover entregas confiáveis é fundamental para a
longevidade dos negócios. (PACHECO; CÂNDIDO, 2001; SARMIENTO et al., 2007).
Mesmo sendo um fator importante às empresas MTO, a confiabilidade de entrega
não é exclusividade deste ambiente. Gerentes são comumente desafiados a prover
entregas que respeitem os prazos prometidos, mesmo que estes não venham a ser
o foco principal de suas empresas. (GUPTA; BENJAAFAR, 2004). A confiabilidade
de entrega pode ser prejudicada por diferentes razões, muitas vezes de difícil
detecção. (BROWN; VONDRACEK, 2011). Frente a isso, demanda-se a existência
de uma abordagem que auxilie gestores e organizações a compreender melhor as
causas-raiz que impactam sua confiabilidade de entrega.
Sobre o segundo aspecto econômico, a falta de desempenho no cumprimento
das datas de entrega costuma ser tratada pelos gestores como resultado da falta de
capacidade dos maquinários e centros de trabalho. Por instinto, a solução proposta
costuma ser a aquisição de recursos. (KALINAINEN, 2013; SZWEJCZEWSKI;
JONES, 2013). Segundo Wang et al. (2011), o emprego de capital na aquisição de
recursos desnecessários afeta a capacidade de competir frente aos concorrentes.
Portanto, evidencia-se a necessidade de uma abordagem que confirme se a
capacidade dos maquinários é responsável pelos atrasos e, também, que exponha
onde devem ser concentrados os esforços de melhoria.
A empresa alvo do estudo desenvolve sua estratégia produtiva com base nas
premissas do modelo make-to-order. Apesar de estar operando em patamar inferior
à capacidade produtiva (em termos de maquinários), a companhia tem apresentado
dificuldades em cumprir os prazos prometidos. O Gráfico 1 apresenta o percentual
de ordens de produção entregues em atraso no ano de 2016. Os dados indicam que
a companhia vem reduzindo seus níveis de confiabilidade de entrega, visto que a
proporção das OP’s entregues em atraso apresenta comportamento crescente.
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Gráfico 1 - OP’s entregues em atraso

Fonte: Elaborado pelo autor.

Se a empresa possui dificuldades em atender aos prazos em uma demanda
reduzida, o aquecimento do mercado pode significar uma ameaça a seus objetivos.
Portanto, evidencia-se a necessidade de uma abordagem sistêmica que identifique
as causas-raiz que restringem o sistema de cumprir com os prazos prometidos. A
identificação das causas-raiz fornecerá elucidações sobre as restrições que
impactam o crescimento e a sobrevivência competitiva da empresa.
Frente ao exposto, o presente trabalho demonstra a importância e a
necessidade da identificação das causas-raiz que impedem a manufatura de cumprir
com os prazos prometidos. A identificação das causas-raiz permite a redução dos
efeitos indesejados.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O capítulo a seguir apresenta os principais conceitos existentes na literatura.
Serve como base para a fundamentação e a estruturação do trabalho. Serão
apresentadas seções com os avanços alcançados na área da confiabilidade de
entrega e na teoria das restrições.

2.1 Confiabilidade de Entrega
Para análise e organização dos conteúdos coletados, os trabalhos foram
divididos em três categorias, sendo elas: (1) antecedentes; (2) fenômenos; e (3)
consequência. Conforme Piran et al. (2013), antecedentes representam causas que
contribuem ou impedem o acontecimento de determinados efeitos. Fenômenos são
a aplicação em si e os resultados gerados. E consequências, efeitos oriundos da
aplicação do fenômeno.
Neste trabalho, caracterizaram-se como antecedentes os fatores que
viabilizam ou impedem, ou seja, trabalhos que apontam as causas da confiabilidade
de entrega. Para fenômenos, foram classificados fatores de aplicação, ou seja,
trabalhos que apontam possíveis efeitos ou causas e colocam isso à prova. E, por
fim, consequência como efeitos da aplicação do fenômeno, ou seja, trabalhos que
geram ações e acompanham os resultados, sendo positivos ou negativos.
Por meio das definições expostas, o Quadro 1, a seguir, apresenta o
resultado da categorização.
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Quadro 1 - Antecedentes, Fenômenos e Consequências
Antecedentes

Handfield; Pannesi, 1991; Vickery; Dröge; Markland, 1996; Szwejczewski;
Mapes; New, 1997; Silveira; Arkader, 2007; Wang; Wang; Ghenniwa;
Shen, 2011; Kalinainen, 2013.

Fenômenos

Koufteros, 1997; Szwejczewski; Mapes; New, 2000; Nieuwenhuyse;
Vandaele, 2004; Sridharan; Li, 2004; Soepenberg; Land; Gaalman, 2006;
Sarmiento; Byrne; Contreras; Rich, 2007; Sellitto; Martins; Luckow; Moura,
2007; Sellitto; Borchardt; Pereira, 2008; Kuo; Chang; Huang, 2009; Brown;
Vondracek, 2011; Montreuil; Labarthe; Cloutier; 2011; Pinto; Mettler;
Taisch, 2011; Szwejczewski; Jones, 2013; Durugbo; Tiwari; Alcock, 2014;
Bao; Kong; Che, 2016.

Consequências

Karim; Samaranayake; Smith; Halgamuge, 2007; Lin; Ma; Zhou, 2012;
Soepenberg; Land; Gaalman, 2010; Votto; Fernandes, 2014.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Segundo Handfield e Pannesi (1991), a confiabilidade de entrega é a
habilidade de entregar antes do vencimento ou na data prometida. Para Vickery,
Droge e Markland (1996), é a capacidade de cumprir, no prazo, datas e quantidades
definidas ou antecipadas. Para Sarmiento et al. (2007), a confiabilidade de entrega
para ambientes make-to-order é o cumprimento dos prazos e também ser apto a
responder aos pedidos de antecipação de datas e quantidades em ambientes maketo-stock (MTS). Conforme Lin, Ma e Zhou (2012), trata-se da habilidade de entregar
quantidades e especificações prometidas cumprindo a data de entrega. Para
Szwejczewski e Jones (2013), é a habilidade de entregar conforme o cronograma
prometido, mesmo em períodos de longa data. Kalinainen (2013) define-a como a
capacidade de entregar no local correto, respeitando ou antecipando as datas
definidas, com as devidas quantidades e especificações de qualidade. Com base
nessas definições, podemos concluir que a confiabilidade de entrega é a habilidade
de realizar entregas dentro dos limites de prazo, respeitando o local, quantidades e
especificações acordadas e, ainda, ser apto a responder a pedidos de antecipação
em ambientes make-to-stock.
A confiabilidade de entrega é uma possibilidade a ser explorada pela
manufatura com o intuito de lhe garantir vantagens competitivas em relação aos
concorrentes. Existem duas dimensões em que a confiabilidade de entrega é
empreendida. A primeira dimensão é a da competência. Nessa dimensão, possuir
confiabilidade de entrega apenas credita a empresa a participar daquela linha de
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posicionamento, é um requisito básico que todos os ofertantes daquele conjunto
devem possuir. A segunda dimensão é a da competitividade. Essa dimensão está
inserida em mercados onde possuir um controle eficaz, que transmita segurança ao
cliente, oferece destaque sobre os demais concorrentes. Em ambos os casos,
ofertar pontualidade na entrega são essenciais à saúde e à sobrevivência da
empresa. (KALINAINEN, 2013; SARMIENTO et al., 2007).
A confiabilidade de entrega – como os demais critérios – possui duas
classificações: qualificador ou ganhador. Os critérios qualificadores são aqueles que
devem funcionar a um patamar mínimo exigido para entrar em um nicho de
mercado. Os critérios ganhadores são aqueles que o desempenho deve superar as
expectativas, quando comparado à concorrência.

A escolha dos critérios

qualificadores e ganhadores irão depender do ramo de negócio em que a empresa
atua e de seus objetivos. (NETO; FENSTERSEIFER; FORMOSO, 2003; NETO;
FORMOSO; FENSTERSEIFER, 2002).
Ser inapto a cumprir a programação significa realizar atrasos. Atrasos são
definidos como a diferença entre as promessas de entrega e o prazo real realizado.
Existem dois grupos de atraso: os atrasos positivos e os negativos. Atrasos positivos
são aqueles em que os pedidos são entregues depois do prazo, enquanto que
atrasos negativos são entregues antes do prazo. (SOEPENBERG; LAND;
GAALMAN, 2006, 2012).
Conforme Kalinainen (2013), a entrega é constituída por quatro partes:
entregar na hora certa, na quantidade combinada, no local definido, com as devidas
documentações. Szwejczewksi e Jones (2013) comentam que a confiabilidade de
entrega é formada por dois pontos cruciais, sendo eles:

1. prometer um prazo realista e realizável ao cliente;
2. gerenciar a fábrica, garantindo que os pedidos atendam os prazos
prometidos.

Um elemento chave na confiabilidade de entrega é a promessa de prazos
realistas ao cliente. Comprometer-se com um prazo que não pode ser atendido
reflete negativamente nos demais pedidos. O prazo de entrega depende do tempo
de atravessamento (TA), portanto, é necessário ter o conhecimento sobre
capacidades, volume de trabalho, tempos de fabricação e carga de trabalho. O
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gerenciamento de entrega é de responsabilidade da manufatura, e não do
departamento de vendas ou marketing. Portanto, vendas não devem fazer
promessas irreais e, tampouco, ser a maior influência sobre as prioridades do chão
de fábrica. A interação entre capacidade e necessidade de produção é o fator mais
impactante a ser considerado. Se a necessidade de produção aumenta, a habilidade
de cumprir os prazos decai. Quanto mais ordens de produção, maiores as filas,
maiores tempos de atravessamento e maiores as chances de perda de prazos.
(SZWEJCZEWSKI; JONES, 2013).
O tempo de atravessamento (TA) é definido como o tempo entre a liberação
de uma ordem para o chão de fábrica, a conclusão das operações necessárias e sua
chegada à expedição ou ao estoque. (SZWEJCZEWSKI; JONES, 2013). A Figura 1
representa os elementos que, segundo Szwejczewski e Jones (2013), compõem o
tempo de atravessamento. A descrição deles pode ser definida como:

1. Tempo de processamento: Tempo que o produto leva sendo
transformado/trabalhado;
2. Tempo de set-up: O tempo gasto preparando as estações de trabalho
antes da etapa de processamento;
3. Tempo de movimentação: O tempo despendido para movimentação
entre os locais de trabalho;
4. Tempo de espera: Soma dos tempos na fila à espera do trabalho a ser
realizado no produto. Inclui vários tempos de espera, como o tempo para
concluir um lote de transferência.

Figura 1 - Composição tempo de atravessamento

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Existe também relação entre os níveis de inventário e a confiabilidade de
entrega. Uma indústria se torna eficiente quando se obtém mais saídas, com menos
necessidade de entradas. Em uma situação ideal, as empresas poderiam adquirir
somente as quantidades necessárias para cumprir suas promessas, reduzindo
assim gastos em excesso. Devido às incertezas, as empresas acabam por adotar
medidas de segurança, como a criação de estoques. Quanto menores forem as
incertezas, melhores as chances de cumprir compromissos sem a necessidade de
custos extras em recursos como materiais ou horas extras. Naturalmente, as
companhias têm o intuito de alcançar altos níveis de confiabilidade com menores
montantes de investimentos nessas garantias de segurança. (SARMIENTO et al.,
2007).
Para controlar a confiabilidade e adquirir melhorias, um diagnóstico é
necessário. O primeiro requisito para o diagnóstico é um indicador de desempenho.
A performance de entrega pode variar devido a promessas de entrega e priorização
de pedidos. O controle de decisões em torno de entradas e saídas pode influenciar
tanto a média como a variabilidade das médias. Para um diagnóstico completo da
confiabilidade de entrega, os diagramas de rendimento podem ser utilizados como
suporte, desde que sejam complementados por análises na variabilidade e na média
de atrasos. Após distinguir os atrasos entre média e variabilidade, uma posterior
subdivisão é fundamental. Além disso, o fluxo de pedidos individualmente também
deve ser avaliado. (SOEPENBERG; LAND; GAALMAN, 2006, 2012).
Durugbo, Tiwari e Alcock (2014) comentam que o desempenho de entrega é
comumente tratado como uma variável logística, e o gerenciamento de logística é
abordado como uma das partes que compõem a cadeia de suprimentos. O Council
of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) afirma que a cadeia de
suprimentos:
[...] compreende o material e os intercâmbios de informação no processo
logístico que se estende desde a aquisição de matérias-primas até a
entrega dos produtos acabados para o usuário final. Todos os fornecedores,
prestadores de serviços e os clientes são os elos da cadeia de suprimentos,
assim ela liga muitas empresas em um conjunto comum.

Focar-se em facilitar a coordenação com os parceiros da cadeia de
suprimentos traz benefícios para a confiabilidade de entrega. (LIN; MA; ZHOU,
2012). Dentre as vantagens, estão a formulação de processos estratégicos de
entregas confiáveis, ganhos econômicos e, também, o alinhamento em cadeias
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compostas por diferentes fornecedores e/ou produtos. (DURUGBO; TIWARI;
ALCOCK, 2014). No entanto, Kalinainen (2013) diz que é necessário bom senso,
pois demasiados relacionamentos podem prejudicar os resultados. Kalinainen (2013)
também afirma que o alinhamento com fornecedores pode trazer outros benefícios,
conforme vemos no Quadro 2.
Quadro 2 - Benefícios de uma relação sólida com fornecedores
Benefício

Motivos

Algumas empresas possuem processos de conferência de chegada
Redução nos custos de produtos e da sua qualidade. Caso o fornecedor possua uma
de qualidade
profunda organização qualitativa, o procedimento de conferência
pode ser redimensionado.
Padronização dos
produtos

Por meio da padronização dos produtos ou da redução do número
de fornecedores, a variabilidade tende a diminuir e os gastos
necessários para a padronização também.

Contribuições no
design e inovação
dos produtos

Muitas inovações surgem dos fornecedores ao invés de surgirem
nas manufaturas.

Para uma maior segurança contra problemas de programação,
estoques são criados. Por meio de uma relação sólida onde os
Redução de estoque prazos são cumpridos, significantes ganhos podem ser obtidos a
partir da redução de estoques e da menor necessidade de
empenho de capital.
Ampliação da
flexibilidade

A partir do uso de um ERP, técnicas como kan-ban ou just-in-time
podem ser implementadas e trazer melhoras no desempenho dos
fornecedores.
Fonte: Adaptado de Kalinainen (2013).

O setor de compras é um departamento-chave e não deve receber menos
atenção do que o setor de vendas. No setor de compras, é realizada a gestão dos
recursos externos que contribuem para atividades primárias e de suporte, como
aquisição de materiais e serviços. A confiabilidade da empresa é afetada
diretamente pelas atividades realizadas no setor de compras. (KALINAINEN, 2013).
Segundo Weele (2009), as principais situações que obstruem os processos de
aquisição são apresentadas no Quadro 3.
Além de receberem demandas para entregas pontuais, as fábricas devem
conciliar um produto com características de alta qualidade, funcional e rentável. O
fluxo e a troca de informações entre ofertantes e demandantes contribui para que
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estas características sejam alcançadas. Para níveis de excelência, é necessário
coordenar as etapas de comunicação e entender sua lógica de interação. Tais ações
tornam a comunicação sólida e dinâmica. (DURUGBO; TIWARI; ALCOCK, 2014). A
determinação de responsabilidades dos setores envolvidos é a chave do sucesso da
cooperação entre fornecedores e clientes. (KALINAINEN, 2013; SZWEJCZEWSKI;
JONES, 2013).

Quadro 3 - Situações que podem obstruir processos de aquisição
Situação
Fixar uma marca
ou fornecedor
Escolha
inadequada do
fornecedor
Inexperiência em
contratos
Ênfase no preço
Organização
administrativa

Descrição
Fixar um fornecedor ou marca diminui consideravelmente o poder de
negociação do setor de suprimentos. Muitas vezes, o próprio
fornecedor, estando ciente das especificações do seu produto e
sabendo que ele provavelmente será o escolhido, não será flexível.
A escolha do fornecedor adequado é uma das mais importantes
decisões do processo de suprimento. Verificar se o fornecedor tem
condições de cumprir com as promessas protegerá a organização.
Um contrato bem estruturado pode prevenir problemas caso as
entregas não sejam realizadas como desejado. Contratos mal
planejados podem gerar futuros incômodos e penalidades
econômicas.
Não se deve considerar apenas o preço, mas os custos e os
processos gerais.
Procedimentos de compra devem estar alinhados. Organizações que
não controlam ou não possuem um responsável pelos pedidos de
compra comumente enfrentam problemas de colocação de pedidos
aleatória.
Fonte: Adaptado de Weele (2009).

Devido às evoluções tecnológicas, ou até mesmo dos processos e políticas
internas das empresas, as estratégias criadas para o gerenciamento do fluxo de
informação devem ser revisadas. Além disso, fatores externos às organizações
também podem causar impactos. O feedback é importante para a reformulação das
estratégias e maneiras de trabalho. Não revisar os processos do fluxo de informação
pode afetar diretamente a sobrevivência competitiva. (DURUGBO; TIWARI;
ALCOCK, 2014).
Sarmiento et al. (2007) afirma que a confiabilidade de entrega está associada
a demais capabilidades, como velocidade de produção, flexibilidade e qualidade. O
aumento do tempo de atravessamento faz com que a produtividade diminua, e a
capacidade de retorno às exigências do cliente também. Possuir flexibilidade
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possibilita o aumento da capacidade e do poder de resposta às novas adaptações.
Ademais, o domínio sobre a qualidade dos produtos também causa menos
instabilidade nos prazos de entrega. (KALINAINEN, 2013; SARMIENTO et al., 2007).
Pontualidade de entrega se relaciona com dimensões econômicas, como, por
exemplo, volume de capital e retorno de vendas. Possuir um desempenho de
entrega confiável significa obter ganhos econômicos, visto que os gastos
desnecessários diminuem. Ainda mais importante do que o fator financeiro é o
prestígio que a companhia obtém sobre a percepção dos clientes. (KALINAINEN,
2013). Para se atingir pontualidade e, ao mesmo tempo, menores custos, muita
atenção deve ser dada ao nível de qualidade e à rapidez do fluxo de produtos.
(SARMIENTO et al., 2007).
As decisões do PCP são essenciais para uma boa performance de entrega.
Geralmente, podemos dividir processos de realização em processos pré-chão de
fábrica e processos de chão de fábrica. Tanto a média quanto a variabilidade podem
sofrer alterações provenientes desses dois processos de realização. O número de
atividades pré-processamento normalmente está ligado ao nível de customização
oferecido, operações como compra de matéria-prima ou um extenso processo de
planejamento podem ser requeridos. Decisões de pré-processamento não devem
ser ignoradas pelo PCP. Normalmente, os atrasos ocorrem devido à falta de
exatidão das informações provenientes do chão de fábrica; como, por exemplo, a
falta de informação a respeito das produções que estão em processo ou o número
de operações que são necessárias para cada produto. A urgência dos pedidos deve
ser levada em conta para evitar que posteriormente elas sejam aceleradas. É
necessário estabelecer métodos de controle que indiquem se a média ou a
variabilidade dos atrasos ocorrem devido ao processo estabelecido para definir os
prazos, ou pelos processos de processamento em si. Cada caso possui uma
abordagem diferente para a solução. (SOEPENBERG; LAND; GAALMAN, 2012).
2.2 Visão Geral da Teoria das Restrições
Souza et al. (2013) definem a Theory of Constraints (Teoria das Restrições,
doravante TOC) como uma filosofia gerencial que busca oferecer suporte às
decisões inerentes às empresas que buscam atingir patamares de melhoria
continua. Ela identifica o que precisa ser melhorado e, por meio de uma abordagem
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com aproximação sistêmica, também propõe opções de como reavaliar processos
de análise, políticas, práticas e medidas de controle. (SOUZA et al., 2013). Para
Giuntini et al. (2014), a TOC vai além de uma teoria. É uma nova aproximação de
gerenciamento empresarial. Um modelo que não inclui somente princípios
gerenciais, conceitos e prescrições, mas também ferramentas e aplicações. O
sistema de metodologia da TOC identifica e gerencia a restrição ao invés de reagir
após o problema ter ocorrido. (GUPTA; SNYDER, 2009). De acordo com Rahman
(1999, p. 342), a TOC possui dois principais conceitos, sendo eles:

1. Cada sistema possui pelo menos uma restrição. Caso contrário, um
sistema real, como uma organização que visa ao lucro, produziria lucros
ilimitados. Portanto, podemos definir restrição como, “qualquer coisa que
limita um sistema de atingir um desempenho superior em relação ao seu
objetivo”.
2. Ao contrário dos pensamentos tradicionais que consideram restrições
pontos ruins, a teoria das restrições considera as restrições como positivas. A
existência de restrições representa oportunidades de melhoria. Como as
restrições ditam o desempenho de um sistema, uma elevação gradual das
restrições do sistema melhorará seu desempenho.

Souza (2005) afirma que existem algumas confusões em relação à
compreensão das pessoas sobre diferenciar o software OPT e a TOC. A TOC vai
muito além de um simples software, ela corresponde a diversos aspectos. O Quadro
4 apresenta as ferramentas da TOC e as posiciona conforme o aspecto que elas
desenvolvem.
Quadro 4 - Aspectos e ferramentas TOC
(continua)
Aspectos

Logística

Processos de pensamento

Estrutura
Cinco passos do processo de focalização
Análise V-A-T
Tambor-Pulmão-Corda (TPC)
Gerenciamento do pulmão
Árvore da Realidade Atual
Diagrama de Dispersão de Nuvem
Árvore da Realidade Futura
Árvore de pré-requisitos
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Aspectos

Estrutura

Árvore de transição
Ganho
Inventário
Despesa Operacional
Sistemas de desempenho
Cálculo de mix de produção
Ganho-dinheiro-dia
Inventário-dinheiro-dia
Fonte: Adaptado de Souza (2005).

As seções a seguir apresentam as características dos componentes
estruturais dos aspectos logísticos e do processo de raciocínio. Os componentes
são apresentados separadamente.
2.2.1 Aspectos logísticos
O processo de focalização possui 5 passos, representados na Figura 2. Estes
passos devem ser seguidos sequencialmente, conforme listados a seguir:
1. Identificar as restrições – As restrições podem apresentar-se de três
maneiras: restrições físicas (materiais, máquinas, espaço), políticas gerenciais ou
fatores comportamentais. É comum que as organizações apresentem menos
restrições físicas e mais restrições gerenciais. Essas restrições gerenciais são
percebidas em procedimentos, regras e métodos. (LACERDA; RODRIGUES, 2011;
RAHMAN, 1998);
2. Decidir como e explorar a restrição do sistema – Se a restrição for
considerada física, é necessário tentar se extrair o máximo de capacidade que ela
possa oferecer. Em casos de restrições políticas, o ideal é eliminá-las e substituí-las
por métodos que tragam benefício. (RAHMAN, 1998);
3. Subordinar todo o restante a decisão acima – Objetiva subordinar todos
os recursos não restrições ao compasso do recurso restrição. Como a restrição dita
o ritmo das saídas, manter o fluxo dos recursos não gargalos é uma maneira efetiva
de gerenciar sua utilização. Se os recursos não gargalos produzirem sem
necessidade, vantagens não serão obtidas, mas sim perdas quantitativas, por
fabricarem produtos além do necessário e perdas antecipadas por produções antes
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da

real

necessidade,

aumentando

estoques

desnecessários.

(PERGHER;

RODRIGUES; LACERDA, 2011; RAHMAN, 1998);
4. Elevar a restrição – Se a restrição permanecer a mesma, esforços devem
ser concentrados com a intenção de aumentar a capacidade de geração e saídas da
restrição. (PERGHER; RODRIGUES; LACERDA, 2011);
5. Se a restrição desaparecer em qualquer um dos passos anteriores, voltar
ao passo 1. Não permitir que a inércia se torne a próxima restrição. A primeira parte
deste passo está ligada à intenção de melhoria contínua. A segunda parte atinge o
fato de que as soluções não serão as melhores para sempre, ou para todas as
situações. O ambiente organizacional muda constantemente, negligenciar o passo 5
pode levar a organização ao fracasso. (RAHMAN, 1998).
Figura 2 - Cinco passos do processo de melhoria TOC

Fonte: Adaptado de Rahman (1999, p. 338).

Watson e Patti (2008) comentam que estoques geram custos. A TOC emergiu
com o intuito de auxiliar o gerenciamento a atingir altos níveis de produção sem a
necessidade de altos estoques em processo. Devido a isso, a TOC opera em um
sistema criado sobre a lógica da produção puxada, chamado TPC (tambor – pulmão
– corda), cujos itens estão registrados no Quadro 5. A função do TPC consiste em
coordenar e controlar o movimento de estoques. O tambor é a restrição, cuja
programação dita o ritmo do sistema produtivo. A corda é a ligação do tambor com a
entrada do sistema, controlando, assim, a entrada de materiais no sistema conforme
o consumo do tambor. O inventário físico representa o terceiro item, o pulmão. O
pulmão tem o dever de proteger a restrição contra as possíveis flutuações do
sistema. O TPC age de maneira satisfatória contra sistemas variáveis. Em
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ambientes com indisponibilidade ou variabilidade de recursos inesperada, o uso da
metodologia

TPC,

somada

a

níveis

de

estoques

confiáveis,

diminui

consideravelmente a variação do tempo de atravessamento. (WATSON; PATTI,
2008).
Rahman (1999) diz que o método TPC sincroniza recursos e materiais
utilizados. Sua função é proteger o sistema de paradas aleatórias, das quais não se
tem controle, que possam afetar o desempenho do sistema.
Quadro 5 - Componentes do método TPC
Elemento
Tambor

Definição
É o recurso cuja programação define o ritmo das saídas do
sistema.

Pulmão

Pulmão são estoques que protegem o sistema de variações.

Corda

Sistema de comunicação do tambor com a alimentação do
sistema, tem a finalidade de sincronizar o sistema.
Fonte: Adaptado de Rahman (1999).

O TPC é um sistema híbrido, que puxa e empurra a produção, auxiliando no
controle de fluxo de materiais, alertando para possíveis interrupções de produção.
As operações localizadas antes do tambor têm sua capacidade de produção
restringida devido ao fato de produzirem o suficiente para que não se gere estoques
desnecessários. As operações pós-gargalo não possuem restrição, devem produzir
infinitamente, visto que a taxa de saída delas não superará a taxa de entrada.
Grandes lotes de produção possibilitam menor ocorrência de set-up, e lotes menores
de transferência contribuem para acelerar o fluxo dos materiais. (LUCHESE et al.,
2016). A Figura 3 representa o método TPC.
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Figura 3 - Representação TPC

Fonte: Adaptado de Maus (2015, p. 31).

O uso do TPC é complementado por um mecanismo chamado de
gerenciamento do pulmão (GP). O GP é o mecanismo de controle e execução do
TPC. O GP divide o pulmão de tempo em três fatias iguais, cada uma delas
representando diferentes níveis de prioridade. A primeira região é a verde. Nessa
região, não é esperado que o pedido já tenha chegado ao destino. A segunda região
é a amarela. Nessa região, assume-se que o pedido já tenha chegado ao destino.
Caso nesse momento o pedido ainda não tenha alcançado o objetivo, o gestor deve
monitorá-la, porém ainda sem necessidade de apressá-la. A terceira e última região
é a vermelha. Essa região indica que caso o pedido não tenha sido entregue no
destino, o gestor deve fazer o possível para acelerar seu processo. (SOUZA;
BAPTISTA, 2010).
Lee et al. (2010) listam as três principais funções do gerenciamento de
pulmão, que são: (1) priorizar pedidos e tratar dos pedidos que caírem na zona
vermelha; (2) fazer registros dos motivos pelos quais pedidos caem na zona
vermelha, analisar quantas vezes esse mesmo motivo se repete, se a frequência for
significante desenvolver melhorias; e (3) ajustar o pulmão adequadamente. Ainda
segundo Lee et al. (2010), o GP assume duas posições:

1) Planejar corretamente (data de entrega): as funções número 1 e 3 são
mais questões de planejamento do que de processamento em si. Planejar
erroneamente acarretará em demasiadas ordens de produção na região
vermelha do pulmão. Se a capacidade do tambor não for levada em
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consideração na mensuração do prazo de entrega, mesmo com o
gerenciamento

de

pulmão

ativo,

o

desempenho

de

entrega

será

comprometido;
2) Determinar um pulmão de tempo eficaz contra variabilidades: evitar
que as variabilidades ofereçam riscos para o cumprimento das datas de
entrega.

O nome análise V-A-T surgiu devido à forma de três diagramas que
representam os processos produtivos. Esses três diagramas são montados
conforme a combinação da estrutura da lista de materiais e dos caminhos dos
componentes e montagens. (SPENCER, 1995). Gupta e Snyder (2009) definem a
análise V-A-T como um procedimento de gestão das restrições que visa a definir
todo o fluxo necessário para transformar peças e matérias-primas em produtos
acabados. Por meio do alinhamento do fluxo geral das peças, os critérios de controle
do sistema ficam visíveis e podem ser gerenciados. (GUPTA; SNYDER, 2009).
Domingues et al. (2016) afirma que a estrutura do tipo V inicia com a presença de
uma ou várias matérias-primas e, posteriormente, os produtos amplificam em várias
opções de produtos conforme fluem no fluxo produtivo. A estrutura do tipo A
representa ambientes onde múltiplas partes são agrupadas com o objetivo de formar
algum/alguns produtos finais. A estrutura do tipo T representa sistemas onde existe
alta possibilidade de produtos finais provenientes de processos ou subprocessos em
comum, conforme o Quadro 6, que apresenta uma síntese das estruturas. Ainda
segundo Domingues et al. (2016), a análise V-A-T possui 3 objetivos de
classificação, sendo eles:

1- Analisar as empresas conforme classes de problemas similares e
classificá-las de acordo com o tipo de sincronização;
2- Depois de classificar, identificar quais os aspectos críticos do sistema
produtivo que devem receber atenção;
3- Definir planos para ações gerenciais de acordo com a classificação,
objetivando atingir a sincronização.
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Quadro 6 - Estrutura V-A-T
Estrutura V

Estrutura A

Estrutura T

Processos centrais e de
Baixa variedade de itens de Alta variedade de produtos de entrada similares entre
entrada. Alta variedade de entrada. Baixa variedade de famílias de produtos. Alta
produtos de saída.
produtos de saída.
variedade de produtos de
saída.
Fonte: Adaptado de Domingues et al. (2016).

A seção a seguir aborda o processo de pensamento da Teoria das
Restrições. São apresentadas as cinco estruturas que compõem o processo de
pensamento. Junto às estruturas, são apresentadas suas características e
finalidades.
2.2.2 Processos de pensamento
O processo de pensamento (PP) da TOC é definido como um método para
identificar, analisar e solucionar problemas. A lógica do PP está direcionada à
relação efeito-causa-efeito e à percepção de análise da realidade, procurando
compreender não como as coisas acontecem, mas sim porque elas acontecem. O
PP também facilita na identificação de possíveis obstáculos que podem surgir para
implantar uma solução. (LACERDA; RODRIGUES, 2011). O PP em determinados
casos pode identificar que a restrição é a demanda do mercado, ou seja, menos
demanda do que o ideal. Esses casos são caracterizados como restrições
políticas/gerenciais. Essas classes de restrições são normalmente difíceis de serem
identificadas e avaliadas, e também costumam exigir o envolvimento e a cooperação
de diversas áreas funcionais. (RAHMAN, 1998).
Segundo Lacerda, Rodrigues e Neto (2011), da mesma maneira como agir
sobre as restrições, atacar as causas-raiz também permite ganhos para a
organização. O conjunto de ferramentas propostas pelo PP pode ser usado
individualmente ou de maneira conjunta, desde que sejam ligadas de modo lógico.
Basicamente, o PP busca responder três perguntas: “O que mudar?”, “Para o que
mudar?” e “Como provocar a mudança?”. A Figura 4 representa o ciclo do PP.
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Figura 4 - Ciclo de pensamento

Fonte: Adaptado de Lacerda, Rodrigues e Neto (2011).

Para solucionar essas três perguntas, a TOC oferece cinco ferramentas que
auxiliam no processo de solução e planejamento. Essas ferramentas são ilustradas
no Quadro 7 e se consolidam a partir de dois pontos cruciais: (1) visão crítica da
realidade e (2) análise de efeito-causa-efeito (LACERDA; RODRIGUES; NETO,
2011).

Quadro 7 - Ferramentas processo de solução
Pergunta

Objetivo

Ferramenta

O que mudar?

Identificação

Árvore da Realidade Atual
(ARA)

Para o que mudar?

Construção

Como provocar a
mudança?

Implementação

Evaporação das Nuvens (EN)
Árvore da Realidade Futura
(ARF)
Árvore dos pré-requisitos
(APR)
Árvore de Transição (AT)

Fonte: Adaptado de Lacerda, Rodrigues e Neto (2011).

A árvore da realidade atual (ARA) é o início do processo de pensamento para
a solução dos problemas. A ARA é construída com base no pensamento causa e
efeito. Através do pensamento, é possível ilustrar o que deveria ser alterado. A ARA
busca impactar o problema central respondendo à pergunta “o que mudar”. O
problema central é o núcleo de um aspecto negativo que tem a capacidade de gerar
um ou mais efeitos indesejáveis, ou seja, a solução de diversos problemas pode
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estar voltada à solução de apenas uma causa-raiz comum a eles. Diferentes fatores
podem contribuir para causas-raiz perdurarem nas organizações. Funcionários ou
setores podem ter conhecimento, mas não poder de decisão para efetivar soluções.
Por outro lado, diferentes setores podem procurar melhorias que lhes tragam maior
beneficiamento e, sem intenção, prejudicar outros setores. (BOYD; GUPTA;
SUSSMAN, 2001; WANDERLEY; COGAN, 2012). É preferível que a construção da
ARA envolva diferentes indivíduos. A comunicação entre pessoas com diferentes
visões colabora com a identificação dos principais problemas. Além de colaborar na
identificação, diferentes visões permitem que o entendimento comum dos problemas
seja obtido e que relações sejam propostas. (LACERDA, 2005).
Durante a construção da ARA, é importante que exista foco nos detalhes dos
efeitos indesejáveis, pois eles podem levar à identificação de problemas não tão
perceptíveis. A utilização de outras ferramentas pode vir a auxiliar nesse processo,
como a ferramenta de reconhecimento de forças, fraquezas, ameaças e
oportunidades (SWOT). (BOYD; GUPTA; SUSSMAN, 2001).
Para realizar a construção da ARA, um conjunto de dez etapas foi proposto
por Noreen et al. (1996, p. 154). Esse conjunto de etapas visa a assegurar a
qualidade na concepção da estrutura. O Quadro 8 apresenta os passos de Lacerda
(2005, p. 58 apud NOREEN et al. 1995, p. 154). Segundo Lacerda, Rodrigues e Da
Silva (2011, p. 16):
[...] Árvore da Realidade Atual deve ser construída de maneira top-down,
entretanto deve ser lida e compreendida de forma botton-up. Uma das
formas de realizar a consistência é apresentá-la a outras pessoas que não
participaram da construção da árvore. A ARA é a combinação entre a lógica
e as regras obtidas na prática por meio da tentativa e erro.

Quadro 8 - Passos construção ARA
(continua)
Proposição Noreen et al. (1996)
Faça uma lista de cinco a dez Efeitos Indesejáveis (EIs) que descrevam a área analisada e
submeta cada um deles à Ressalva de Existência da Entidade.
Se encontrar alguma conexão aparente entre os dois ou mais EIs conecte este “grupo”
enquanto faz o escrutínio de cada entidade e flecha ao longo do caminho. Caso contrário,
escolha um EI ao acaso e prossiga ao Passo 3.
Conecte todos os outros EIs ao resultado do Passo 2, fazendo o escrutínio de cada entidade
e flecha ao longo do processo. Pare quanto todos os EIs estiverem ligados.
Leia a árvore de “baixo para cima”, fazendo novamente o escrutínio de cada flecha e
entidade ao longo do percurso. Proceda as correções necessárias.
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Proposição Noreen et al. (1996)
Pergunte a si mesmo se a árvore como um todo reflete a sua intuição sobre a área. Se não,
verifique cada flecha para descobrir Ressalvas de Causa Adicional.
Não hesite em expandir a sua árvore, para conectar outros EIs existentes, mas que NÃO
foram incluídos na lista original de EIs. NÃO DÊ ESTE PASSO ATÉ QUE TODOS OS EIs
ORIGINAIS ESTEJAM CONECTADOS.
Reexamine os EIs. Identifique as entidades na árvore que sejam intrinsecamente negativas,
mesmo que a entidade não constasse na lista original de EIs, ou que ela requeira que a
árvore seja expandida para cima, uma ou duas entidades.
Elimine da árvore quaisquer entidades que não sejam necessárias para conectar todos os
EIs.
Apresente a árvore para alguém que o ajude a fazer aflorar e desafiar os pressupostos
encontrados nela.
Examine todos os pontos de entrada da árvore e decida quais os que deseja atacar. Escolha
entre eles o que contribui mais para a existência dos EIs.
Fonte: Lacerda, (2005, p. 58 apud NOREEN et al. 1996, p. 154).

A ligação entre as causas e os efeitos é construída através de flechas. Essas
flechas indicam a relação entre os efeitos indesejados, ou seja, para que
determinado efeito ocorra, faz-se necessária a existência de um ou mais eventos
prévios. O efeito indesejado não é necessariamente disparado por uma única causa.
As ocorrências podem ser geradas ou originadas por efeitos individuais, simultâneos
ou ambos. Portanto, um conjunto de ações pode ser responsável por um único
resultado ou provenientes de um problema comum. (LACERDA, 2005).
Segundo Neto e Bornia (2001), a árvore deve ser lida apurando-se a
realidade das flechas de maneira a utilizar ressalvas legítimas. Segundo Neto e
Bornia (2001, p. 4), “categorias de ressalvas legítimas são utilizadas quando a lógica
apresentada na confecção da ARA não faz sentido, elas dão o suporte para que as
conexões realizadas façam sentido”. Lacerda et al. (2011) comentam que, para a
árvore estar completa, é necessário que as informações sejam genuínas e realistas.
Os itens utilizados para a validação de sua genuinidade são apresentados no
Quadro 9.
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Quadro 9 - Validação ARA

Fonte: Lacerda, Rodrigues e Da Silva (2011, p. 65).

Segundo Cox e Spencer (2002) e Klein e DeBruine (1995), após finalizada, a
composição estrutural da ARA permite: i) identificar o impacto que políticas,
procedimentos e ações podem gerar à situação analisada na organização; ii)
comunicar, de forma clara e concisa, as relações causais provenientes dessas
políticas, procedimentos e ações; iii) identificar o núcleo dos problemas; e iv) Criar
equipes e procedimentos que empenhem os esforços na eliminação do problema
central. Essas quatro etapas fornecem as informações necessárias para a
compreensão macro do problema.
Eonning, Neto e Vasata (2008) comentam que o diagrama de dispersão de
nuvem (DDN) tem como objetivo responder à pergunta “Para o que mudar?”. O
objetivo do diagrama não busca descobrir onde está a culpa, mas sim qual das duas
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soluções é a solução ideal. A montagem deve considerar os pressupostos e suas
ligações, conforme Figura 5. Muitos pressupostos podem vir a ser invalidados e, por
meio de uma “injeção”, resolvidos. A injeção na TOC é a flecha de ligação entre as
nuvens: invalidar os pressupostos significa eliminar uma das flechas. Feito isso,
necessariamente uma das opções deve ser escolhida, uma opção amigável não é
aceitável. O diagrama é lido da esquerda para a direita. A decisão que for escolhida
será retratada como uma “injeção” que irá resolver o problema. Segundo Wanderley
e Cogan (2012), a DDN aborda alguns passos para que a solução do objetivo seja
encontrada, sendo eles:

a) Identificar o conflito;
b) Resolver o conflito;
c) Criar soluções satisfatórias;
d) Explicar com profundidade a razão do problema existir;
e) Identificar as conexões e os conflitos dos problemas.

Figura 5 - Conflito

Fonte: Oenning, Neto e Vasata (2008, p. 7 apud NOREEN; SMITH; MACKEY, 1996).

A árvore da realidade futura (ARF) oferta a perspectiva futura das relações
causa-efeito que poderão vir a ocorrer com base nas mudanças que foram
efetuadas, observando os sistemas existentes e os resultados prováveis. Portanto, é
uma visão futurista construída no presente. A árvore é construída de baixo para
cima. Ao contrário da ARA, nessa árvore, devem ser descritos os efeitos desejáveis
que venham a ocorrer com base nas ações de melhorias. A ARF oferece a
oportunidade de avaliação de possíveis novas ideias. Além disso, possíveis falhas
podem ser detectadas. Os efeitos desejáveis, que em geral são o oposto dos efeitos
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indesejáveis, são adquiridos por meio das injeções na árvore. (NETO; BORNIA,
2002; WANDERLEY; COGAN, 2012).
A árvore de pré-requisitos (APR) possibilita a visualização dos possíveis
obstáculos que possam vir a surgir na aplicação das injeções propostas. Para que
esses obstáculos sejam superados, a APR oferece a opção de que objetivos
intermediários sejam criados. (SILVA; MARQUES, 2009). Segundo Lacerda et al.
(2011, p. 69), “a Árvore de pré-requisitos é utilizada para o desdobramento da
injeção, assim, são estabelecidos objetivos intermediários que devem ser atingidos
para que a injeção seja implantada”.
A árvore de transição (AT) é a representação da sequência ideal e lógica que
deve ser realizada para que se alcancem os resultados da ARF. Essa árvore permite
que ações muito elaboradas da ARF sejam detalhadas mais a fundo. Cada item da
AT possui um papel específico e é construído com um propósito racional. Essa
árvore também apresenta ações futuras que deverão ser implementadas. A AT é
uma ferramenta de detalhamento de transições. (BOYD; GUPTA; SUSSMAN, 2001).
Tal ferramenta objetiva responder à questão “Como fazer para mudar?”, sendo
utilizada para que a mudança seja concretizada. Sua função é propor como as
injeções serão implementadas e evitar possíveis efeitos indesejáveis. (ALVES;
COGAN; ALMEIDA, 2011).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Após a realização da revisão bibliográfica sobre a confiabilidade de entrega e
a teoria das restrições, este capítulo visa a revisar os meios de pesquisa existentes,
com o intuito de definir os métodos científicos, de pesquisa e de trabalho que serão
abordados. Por meio da escolha dos métodos, serão definidas as formas de
abordagem. Também serão explicitadas as metodologias de análise e interpretação
dos resultados obtidos, com diretrizes voltadas a satisfazer o escopo deste trabalho.
3.1 Delineamento da pesquisa
Segundo Dresch et al. (2015, p. 15), uma pesquisa é:
uma investigação sistemática, cujo objetivo central costuma ser o
desenvolvimento ou refinamento de teorias e, em alguns casos, a resolução
de problemas. A pesquisa é muitas vezes necessária diante da falta de
informação adequada e sistematizada para responder a um determinado
problema.

Existem dois tipos de motivação quando se decide formular uma pesquisa: a
motivação teórica e a prática. A pesquisa com foco teórico é chamada de pesquisa
pura, ou pesquisa básica. Seu objetivo é contribuir para o progresso de áreas
científicas, e não possui a intenção de aplicar o conhecimento obtido à prática. A
pesquisa com foco prático, conhecida como pesquisa aplicada, possui o objetivo de
contribuir com profissionais que, por interesse, possam vir a aplicá-la em questões
do dia a dia, com a intenção de alcançar melhores resultados. Embora sejam
diferentes, as pesquisas não são excludentes. (DRESCH et al., 2015). Este trabalho
é definido como pesquisa aplicada, pois tem a intenção de identificar problemas
inerentes ao cotidiano de uma empresa, podendo transmitir conhecimento para
outros pesquisadores que possuam dificuldades similares e visem atingir melhorias
na área da confiabilidade de entrega.
Procedimentos devem ser seguidos visando à confiabilidade dos resultados
adquiridos, especialmente, na pesquisa científica. Utilizando a representação do
Pêndulo de Newton, a Figura 6 ilustra a estrutura comumente usada para a
estruturação e a produção do conhecimento, demonstrando como as etapas se
relacionam e suas interdependências. O alinhamento entre as etapas é essencial
para uma boa condução da pesquisa científica. (DRESH et al. 2015).
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Figura 6 - Pêndulo de Newton

Fonte: Dresch et al. (2015, p. 16).

A pesquisa deve ser acompanhada de seu objetivo. Existem três opções
sobre como a pesquisa pode ser fundamentada: (1) a vontade do investigador de
expor e divulgar uma informação notável; (2) procurar responder uma questão
importante; e (3) compreender com profundidade a ocorrência de um fenômeno.
Além disso, o desejo de complementar assuntos existentes na literatura, ou de
adquirir conhecimento sobre aspectos observados na realidade também podem
despertar a motivação para a pesquisa. (DRESCH et al. 2015).
O pesquisador deve escolher o método científico que melhor se adapte a
seus objetivos. Esse método irá delinear os rumos da pesquisa de acordo com seu
caráter, seja ele exploratório, descritivo, explicativo. Este trabalho se caracteriza
como exploratório, pois busca compreender um fenômeno que carece de
abordagens de estudo. (DRESCH et al. 2015).
Segundo Dresch et al. (2015, p. 17), o método científico pode ser definido
como “uma perspectiva ou premissa sobre como o conhecimento é construído”. Por
meio da escolha do método, a execução correta será assegurada, permitindo não
somente ao pesquisador ser orientado, mas também permitindo que outros possam
replicá-la. Existem três modelos de métodos científicos, sendo eles: indutivo,
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dedutivo e hipotético-dedutivo. O método científico utilizado neste trabalho
caracteriza-se como indutivo, pois desenvolverá uma série de observações de
eventos. Estabelecerá neutralidade sobre opiniões pessoais e relatará com
fidelidade as descobertas em relação aos fenômenos analisados.
Os métodos de pesquisa devem estar alinhados com os demais itens da
pesquisa e seus objetivos. A definição e a justificativa do método de pesquisa
auxiliam o pesquisador a resolver seu problema de pesquisa. Não somente isso,
possuir um método de pesquisa fundamentado fornece maior credibilidade ao autor
perante a comunidade científica, demonstrando o grau de rigorosidade utilizado para
a construção da base de investigação e estudo. (DRESCH et al., 2015).
De acordo com Yin (2015, p. 11), “a primeira e mais importante condição para
a diferenciação entre vários métodos de pesquisa é classificar o tipo de questão de
pesquisa sendo feito”. De acordo com as características da pesquisa, que busca
analisar eventos contemporâneos e trabalhar com uma ampla variedade de
evidências, desenvolvendo, ainda, observação direta, este estudo firma-se como um
estudo de caso. (MIGUEL, 2007; YIN, 2015).
Existem duas abordagens possíveis de projetos de estudo de casos: únicos
ou múltiplos. Antes da coleta de dados, é fundamental decidir qual abordagem será
utilizada. A escolha da abordagem deve estar alinhada às proposições teóricas às
quais a pesquisa será embasada. Existem cinco critérios para a escolha do estudo
de caso único: (1) crítico: importante para determinar se uma teoria ou proposições
são corretas; (2) extremo ou peculiar: quando um caso desvia-se das ocorrências
comuns ou das definições técnicas; (3) comum: analisar as características de uma
situação cotidiana; (4) revelador: quando existe a possibilidade de estudar um caso
que antes era inacessível; e (5) longitudinal: estuda o mesmo caso em dois ou mais
momentos temporais diferentes. (YIN, 2015).
A abordagem de estudo de caso múltiplo é escolhida quando um estudo
apresenta, em sua composição, mais do que um caso único. Os estudos de caso,
tanto únicos ou múltiplos, podem possuir diferentes pontos de análise. A partir disso,
estudos de caso podem ser definidos como holísticos ou integrados. A Figura 7
representa uma matriz que relaciona casos únicos/múltiplos e holísticos/integrados.
O direcionamento para qualquer uma das abordagens possui vantagens e
desvantagens. É necessária uma avaliação que demonstre qual dos modelos se
enquadra melhor as necessidades da pesquisa. (YIN, 2015).
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Figura 7 - Estudos de caso

Fonte: Yin (2015, p. 55).
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de

comum:

caso

único,

analisar
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características de uma situação cotidiana. Portanto, o trabalho busca analisar os
aspectos de uma circunstância cotidiana para que se busque o entendimento dela,
e, a partir de um profundo acompanhamento, seja possível responder à questão
antes mencionada. O trabalho também é caracterizado como holístico, pois
analisará uma entidade composta por uma unidade única de análise.
Diferentes formas de coleta de dados podem ser utilizadas nos métodos de
pesquisa. Essas formas de coletas são quantitativas ou qualitativas. As maneiras de
posicionamento na coleta de dados, embora diferentes, não são excludentes. É
possível que ambas sejam usadas em um mesmo levantamento. Em algumas
situações, a utilização de ambas poderá fornecer informações úteis que são
complementares no processo de análise. (GÜNTHER, 2006). A pesquisa utilizada
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neste estudo caracteriza-se como qualitativa, pois analisa a relação da realidade
com o objeto do estudo, preferindo não traduzir relações complexas em números.
Com base nas definições e características dos métodos apresentados neste
capítulo, o Quadro 10 traz a síntese dos procedimentos que serão empregados
neste

trabalho.

Os procedimentos foram

escolhidos

conforme

melhor

se

enquadrassem no objetivo e atributos do trabalho.
Quadro 10 - Síntese procedimentos estudo de caso
Critério
Natureza da
pesquisa

Classificação

Características

Aplicada

Possui caráter voltado para o lado prático.
Sua intenção é auxiliar profissionais na
resolução de problemas que ocorrem no dia a
dia.

Objetivo

Exploratória

Método científico

Indutivo

Busca compreender um fenômeno que carece
de abordagens científicas. Também pode
tentar compreender aspectos específicos de
uma teoria com grande dimensão.
Método baseado em resultados obtidos por
meio de uma série de observações de
eventos. O observador permanece neutro
sobre suas opiniões pessoais e relata com
fidelidade descobertas e relações dos
fenômenos analisados. O método indutivo
está voltado para a construção teórica,
propondo uma lei universal que represente
integralmente o conhecimento.

Método de pesquisa

Estudo de caso

Método que se concentra em entender
fenômenos complexos e contemporâneos.
Garante que a investigação e o entendimento
sejam realizados com profundidade. São
construídos por meio de várias combinações
de dados, sendo quantitativas, qualitativas ou
ambas.

Tipo de estudo de
caso

Único

Estudo de caso único comum: analisar as
características de uma situação cotidiana.

Unidade de análise

Holístico

Abordagem

Qualitativa

Unidade única de análise.
Possui o objetivo de analisar a relação da
realidade com o objeto de estudo, preferindo
estudar relações complexas não as
traduzindo em números. Pode possuir
diferentes interpretações.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.2 Método de trabalho
Segundo Dresch et al. (2015, p. 30), “O método de trabalho define a
sequência de passos lógicos que o pesquisador seguirá para alcançar os objetivos
de sua pesquisa”. O método de trabalho deve ser bem estruturado, contendo todos
os passos a serem seguidos. Além disso, é necessário que a sequência de passos
proposta seja seguida de forma fiel, assim a replicabilidade do estudo estará
assegurada. A estruturação e a realização fiel aos passos propostos também
permite que a pesquisa possua maior clareza e transparência durante sua
condução, assim outros pesquisadores podem reconhecer sua validez. (DRESCH et
al., 2015).
O método de trabalho inicia-se pela construção conceitual teórica e o
desenvolvimento da revisão sistemática da literatura. Para construção desta etapa,
utiliza-se o protocolo para revisões sistemáticas proposto por Morandi e Camargo
(2015). O protocolo é utilizado objetivando-se a estruturação clara e concisa do
conceito e contexto da pesquisa. Através do conceito e contexto, são definidos os
critérios da busca e os termos-chave que serão utilizados. Para validação dos
termos-chave, envia-se um e-mail para profissionais do meio acadêmico. Após
análise e validação destes profissionais, realiza-se a revisão sistemática da
literatura. Feita a revisão, o último passo da construção teórica baseia-se em
categorizar e classificar os estudos encontrados, sendo estes: antecedentes,
fenômenos ou consequências. Concluída a estrutura conceitual teórica, inicia-se a
segunda etapa.
A segunda etapa do método de trabalho consiste no planejamento do caso.
Definem-se os critérios para seleção da empresa, horizonte de tempo a ser
analisado, seleção de documentos, seleção de entrevistados, e métodos e critérios
de análise. Definidos os critérios, inicia-se a terceira etapa.
A terceira etapa consiste na operacionalização das decisões e dos
procedimentos estabelecidos no planejamento do caso. Avaliam-se os documentos
que possam alinhar-se aos conceitos abordados pelo estudo. Após avaliação,
selecionam-se os documentos que serão utilizados na coleta documental. Nesta
etapa do método, também são definidos as pessoas-chave da instituição que
possam contribuir com os interesses da pesquisa. Agrupam-se os entrevistados
conforme o foco de suas atividades e dimensões do envolvimento relacionados à

48

confiabilidade de entrega. Esse agrupamento possibilita que perguntas sejam
direcionadas de forma a potencializar a geração de conteúdo e compreensão.
Posterior à separação dos colaboradores (em grupos que variam de 1 a 5),
formulam-se as respectivas perguntas a serem direcionadas a cada um deles. O
material a ser utilizado na coleta de dados e na realização de entrevistas é remetido
ao presidente da empresa. Junto ao envio, solicita-se a permissão para realização
do estudo.
O terceiro passo prossegue após o presidente da empresa autorizar as
formas de coleta propostas. Agendam-se as entrevistas com os colaboradores via
telefone. Os documentos a serem utilizados na análise documental são solicitados
via e-mail aos respectivos setores. Ao final da coleta de dados, realizam-se as
entrevistas.
A quarta etapa consiste na análise dos resultados. São analisados os
resultados provenientes da coleta de dados da literatura, documental e entrevistas.
Identificam-se unidades de registro no conteúdo das entrevistas. Codificam-se as
unidades de registro no software Atlas T.I. e realizam-se análises frequenciais,
categoriais e de relação. Analisam-se os resultados, a partir da validação constroemse as ARAs da literatura, documental e das entrevistas.
Finalizadas as análises e construções individuais das ARAs, realiza-se a
estruturação global de todos os efeitos indesejados. Superlativam-se os resultados
provenientes das três fontes e encontram-se similaridades. Com os resultados da
superlativação e definidos os critérios de escolha, controla-se a ARA global.
No quinto passo, revisitam-se os resultados obtidos na fase de análise e
resultado. Discutem-se os resultados da literatura, documentos e entrevistas.
Também se discutem os resultados individuais e semelhantes das ARAs da
literatura, documental, entrevistas e global. Por fim, retomam-se os objetivos e o
método utilizado. Conclui-se o trabalho discutindo-se as limitações dos resultados e
sugerindo-se trabalhos futuros. A Figura 8 representa a sequência metodológica.
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Figura 8 – Sequência metodológica

Fonte: Elaborada pelo autor.
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3.3 Coleta de dados
A coleta de dados deve ser direcionada conforme a metodologia de trabalho e
de pesquisa definidas pelo pesquisador. Se ambas definidas, o pesquisador deve
escolher a técnica de coleta que melhor se enquadre nas características das
metodologias. As principais formas de coleta são documental, bibliográfica,
entrevista, grupo focal, questionários e observação direta. Para a escolha da técnica,
é recomendada uma reflexão por parte do pesquisador que responda o que eles
buscam exatamente compreender, e qual a melhor maneira de se encontrar tais
resultados. A partir dos resultados dessa reflexão, o pesquisador deve consultar e
selecionar a técnica de coleta que satisfaça suas necessidades da maneira mais
clara, exata e verídica. Além disso, é importante que ele tenha ciência da análise
que será efetuada, assim saberá os limites de sua coleta e como irá difundir os
resultados. (DRESH et. al, 2015). O Quadro 11 traz a síntese das técnicas de coleta
que serão utilizadas neste trabalho e suas respectivas descrições.

Quadro 11 - Técnicas coleta de dados
Técnicas
Documental
Bibliografia

Entrevistas

Descrição
Coleta de informações prévias sobre os assuntos em questão.
As fontes podem ser primárias ou secundárias.
Analisa o que já foi abordado sobre o assunto e está presente na
literatura. Costuma utilizar artigos, periódicos científicos, anais
de congressos e livros.
Formula perguntas que buscam elucidar a interpretação dos
dados obtidos. É feita pessoalmente e fornece a possibilidade de
observar o comportamento dos entrevistados frente às
perguntas. Também fornece a possibilidade de coletar dados
que não são encontrados na literatura existente.
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015).

Os dados coletados podem ser oriundos de fontes primárias ou secundárias.
Fontes primárias são dados originados pelo pesquisador, possuem relação direta
com os fatos que estão sendo estudados. As fontes secundárias são dados obtidos
em segunda mão, portanto, foram trabalhadas e concebidas por outros autores e por
isso já são pertencentes ao domínio científico. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI,
2009). Neste estudo, fontes primárias são adquiridas nas fases documental e de
entrevistas. Fontes secundárias serão obtidas na etapa de análise bibliográfica.
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Lacerda et al. (2007) afirmam que o critério de seleção e extração utilizados
na coleta de dados deve ser explicitado. A clareza na escolha e nos métodos de
coleta é fundamental para o entendimento do conteúdo proposto. A coleta de dados
neste estudo foi dividida em três fases, sendo elas: revisão sistemática da literatura,
análise documental histórica e rodada de entrevistas. O Quadro 12 apresenta as
fases e seus respectivos objetivos.

Quadro 12 - Técnicas de coleta utilizadas
Fase

Objetivo

Revisar estudos que abordem o critério
competitivo da confiabilidade de entrega.
1. Revisão sistemática da literatura
Em especial, estudos aplicados a indústrias
com sistema de produção make-to-order.
Coletar dados existentes na empresa que
ajudem na detecção e compreensão da
2. Análise documental histórica
ocorrência de atrasos.
Coletar percepções e contribuições dos
entrevistados sobre as razões que levam a
3. Rodada de entrevistas
empresa a atrasar a entrega dos produtos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

As fases de coleta são apresentadas nas seções a seguir. Nessas seções,
serão apresentados os documentos selecionados e as respectivas justificativas.
Também serão demonstrados os critérios adotados na obtenção e separação dos
dados.
3.3.1 Revisão Sistemática da Literatura
A coleta de dados inicia com a revisão sistemática da literatura. A primeira
fase objetiva identificar os principais termos-chave a serem consultados. Após
consulta a portais de literatura (EBSCO, Host e Scielo), sete termos foram
identificados como sendo intrísecos aos ideais da pesquisa, sendo eles: (1) delivery
dependability, (2) delivery reliability, (3) time-based competition, (4) make-to-order,
(5) theory of constraints, (6) pull e (7) costumized. Após a identificação dos
potenciais termos, um e-mail foi enviado para dez pessoas do meio acadêmico
(Apêndice A). Pessoas estas familiarizadas com os termos da pesquisa. Esse e-mail
teve a intenção de validar os termos pré-selecionados e absorver contribuições na
possível identificação e obtenção de novos termos.
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A porcentagem de retorno dos e-mails foi de 50%. Os termos delivery
dependability, delivery reliability, time-based competition, make-to-order, theory of
constraints, pull e costumized foram validados, e os termos due dates performance e
delivery performance adicionados à pesquisa. Para formalização da pesquisa, foi
utilizado o protocolo proposto por Morandi e Camargo (2015). O protocolo é
representado pelo Quadro 13.

Quadro 13 - Protocolo Revisão Sistemática Literatura

Framework Conceitual
Contexto
Horizonte
Correntes teóricas
Idiomas

Critério competitivo confiabilidade de entrega.
Estratégia de produção (em especial MTO).
Competição baseada em tempo.
Estudos que utilizem a ARA.
Indústrias de manufatura.
A partir do ano de 1990.
Revisões bibliográficas, detecção de causas, análises de
efeito-causa-efeito, implantação de melhorias.
Português, inglês e espanhol.

Questão de revisão

Quais as causas-raiz que afetam o desempenho da
confiabilidade de entrega.

Revisão configurativa

Questões respondidas com dados qualitativos. Consultas a
estudos primários. Intuito de gerar e explorar a teoria.
Método indutivo.

Critérios de busca

Inclusão:
Assuntos
que Exclusão: Artigos que
abordem metodologias voltadas abordem os prazos de
a cumprir os prazos de entrega. entrega indiretamente.

Termos de busca em
inglês
(Estados Unidos)

Delivery dependability, delivery reliability, time-based
competition, make-to-order, theory of constraints, pull,
costumized, due dates performance e delivery performance.

( X ) Periódicos (
X
) (
)
Capes
ENEGEP
Acadêmico
( )Web of Science
( ) Scopus
( ) Elsevier
( X ) ProQuest
( X ) Emerald
Fonte: Adaptado de Morandi e Camargo (2015, p. 141).

Fontes de busca:
( X ) EBSCO
( X ) Scielo

Google

Após a tabulação dos termos iniciou-se a primeira fase de pesquisa, efetuada
no portal EBSCO Host. Os 09 termos definidos no protocolo foram pesquisados
separadamente e também de forma combinada. Os ajustes entre termos
pesquisados separadamente e conjuntamente foi definida através de uma série de
tentativas. Após as tentativas, os critérios com os melhores níveis de resultados
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foram registrados e posteriormente analisados. Os principais resultados são
apresentados no Quadro 14.

Quadro 14 - Resultado pesquisa Portais
Palavras-Chave – Pesquisadas

EBSCO
Resultado Abstracts
Artigos
s
Analisados Analisados

Abstract

Abstract

Text

Delivery reliability
Theory of
constraints
Theory of
constraints
Make to order

-

Make-to-order

26

6

1

-

Make-to-order

277

40

20

-

Costumized

23

6

3

Constraints

93

8

5

-

214

-

-

Reliability

Customized
Theory of
constraints
Delivery

Make-to-order

73

3

1

Reliability

Delivery

Pull

41

-

-

Dependability

Delivery

-

19

1

-

Dependability
Time-based
competition
Time-based
competition
time-based
competition
Due dates
performance
Due dates
performance
Due dates
performance
Delivery
performance

Make-to-order

-

23

-

-

-

-

19

2

1

Delivery

-

1

1

1

Constraints

-

1

1

1

Constraints

-

74

15

-

Make-to-order

-

19

6

2

Delivery

-

18

5

2

-

-

127

5

2

1.048

99

39

Reliability

Totais

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após leitura dos artigos encontrados no portal EBSCO Host uma segunda
fase de pesquisa foi efetuada. Nesta segunda fase a quantidade de termos foi
reduzida com a intenção de refinar resultados específicos ao tema.
O Quadro 15 apresenta os resultados provenientes da pesquisa em outros
cinco portais acadêmicos.
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Quadro 15 - Resultados
Resultados
Título

Abstract

Scielo CAPES
Internacional

Delivery
Reliability
Delivery
Dependability
Make to
order
Delivery
Make to
Performance
order
Total artigos analisados

On-time Delivery

Enegep

ProQues
t

Emerald

-

5

1

-

-

-

-

-

6

-

-

2

-

-

-

-

1

-

1

-

16
Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, as referências bibliográficas presentes nos artigos também foram
consultadas. Após análise, uma terceira fase de pesquisa foi realizada no portal
Google Scholar para obtenção destes trabalhos. O objetivo da terceira fase foi
reforçar o conteúdo bibliográfico utilizado na construção do trabalho.
Os dados coletados na literatura irão fundamentar o direcionamento e a
abordagem do estudo. As diretrizes serão orientadas conforme as proposições
existentes. A revisão ainda trará contribuições sobre possíveis lacunas ainda não
exploradas em estudos anteriores e também sobre avanços no que tange ao
reconhecimento das possíveis causas-raiz e seus efeitos indesejados.
3.3.2 Análise documental histórica
Para a fase de análise documental histórica, foram escolhidos cinco
documentos de registros existentes nas empresas. Essa escolha foi desenvolvida
após a revisão da literatura sobre confiabilidade de entrega. Cada um dos
documentos escolhidos apresenta um ou mais aspectos que possam contribuir com
o entendimento sobre as quantidades e razões pelas quais os atrasos ocorrem.
Devido ao elevado grau de customização, os documentos analisados referem-se a
produtos de forma geral, não fazendo distinção por características ou famílias de
produtos. O Quadro 16 apresenta o setor que gerencia esses registros documentais
e os motivos pelos quais foram escolhidos.
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Quadro 16 - Documentos escolhidos
Setor

Nome do documento

Qualidade

Indicador de entregas

Vendas

Diário de atrasos

PCP

Metas de planejamento

PCP

PCP

Justificativa
Documento que controla a porcentagem das OPs
entregues em atraso. Fornece a relação entre o
número total de OPs e o número de OPs em atraso.
Documento que indica quantidades e motivos pelos
quais os produtos não foram entregues.

Documento que indica quantidades e motivos pelos
quais os produtos não foram entregues.
Documento que registra alterações no planejamento
Planejamento de
de produção. Fornece dados relativos à
Produção
variabilidade e à aderência entre o programado e o
realizado.
Documento que indica os produtos que estão em
Programação de
máquina e a sequência de produção do dia. Fornece
Produção
dados sobre atrasos positivos e negativos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

É fundamental que a confiabilidade de entrega seja registrada e traduzida em
indicadores. Esses indicadores são essenciais para construção de diagnósticos. Por
meio desses diagnósticos, é possível fundamentar a necessidade da tomada de
ações para melhorias. (SOEPENBERG; LAND; GAALMAN, 2006, 2010). O
documento coletado no setor da qualidade, intitulado “Indicador de Entregas”, é o
principal indicador da empresa para demonstrar a eficiência sobre o controle das
datas de entrega. Esse documento fornece a relação entre o número de ordens de
produção firmadas e o número de ordens de produção entregues após os prazos
prometidos.
O documento fornecido pelo setor de vendas, intitulado “Diário de Atrasos”,
fornece informações sobre as quantidades de produtos não entregues e os motivos
pelos quais as entregas não foram realizadas. Caso um pedido que estava
programado sofra inferência de algum imprevisto, o setor de vendas informa o
problema aos clientes e reprograma a data de entrega. O diário de atrasos não
contabiliza a ocorrência de mudanças e replanejamento das datas. Segundo
Durugbo, Tiwari e Alcock (2014) e Szwejczewski e Jones (2013), a confiabilidade de
entrega baseia-se no cumprimento da data solicitada pelo cliente. Além disso, a
confiabilidade de entrega está atrelada à capacidade da empresa de lidar com
incertezas e manter a efetividade da programação. Portanto, os números registrados
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no diário de atrasos contabilizam apenas as produções não entregues,
negligenciando a contabilização dos pedidos realocados.
O setor do planejamento e controle da produção oferta três potenciais
documentos para avaliação das acusas do atraso. No documento intitulado
“Planejamento e Controle da Produção”, são registradas as quantidades e os
motivos pelos quais os atrasos ocorreram. Esse documento é similar ao diário de
atrasos e faz as mesmas contabilizações. Apesar da similaridade ao diário de
atrasos, este foi escolhido para posterior cruzamento de dados e análises entre
esses dois registros. Essa análise poderá fornecer informações sobre as diferentes
perspectivas e critérios de registros dos documentos.
O documento intitulado “Planejamento de Produção” registra os motivos pelos
quais o planejamento da produção sofreu alterações de programação. A escolha
desse documento decorre do fato de que, segundo Sarmiento et al. (2007),
Szwejczewski, Mapes e New (2000), Votto e Fernandes (2014), as variabilidades do
sistema refletem no não cumprimento da programação e, consequentemente, na
perda de prazos. Ainda segundo Sarmiento et al. (2007), Szwejczewski, Mapes e
New (2000), Votto e Fernandes (2014), a confiabilidade de entrega está diretamente
relacionada com a capacidade no cumprimento da programação de produção.
O documento intitulado “Programação de Produção” é o principal controle da
fábrica. Esse documento é utilizado pelo setor do PCP para atualizar os demais
setores sobre os produtos que estão em máquina e sobre as produções
subsequentes. O documento é atualizado diariamente. Os objetivos das empresas
são de que os produtos nele contidos sejam produzidos até o fim do expediente.
Nesse documento, são registradas as quantidades e as datas de entrega. Segundo
Soepenberg, Land e Gaalman (2006, 2010) produções finalizadas com antecedência
são consideradas atrasos negativos. Atrasos negativos comumente refletem
desempenhos de planejamento insatisfatórios, podendo contribuir para a incidência
de atrasos positivos, ou seja, aqueles entregues depois da data prometida. Frente a
isso, o documento fornece dados que indicam o comportamento do planejamento de
produção e a ocorrência de atrasos negativos.
Os documentos apresentados nesta seção fornecerão informações para a
compreensão e a construção de diferentes pontos a serem analisados. Esses pontos
irão compor a análise de conteúdo do estudo.
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3.3.3 Rodada de entrevistas
O terceiro passo da coleta de dados são as entrevistas a serem realizadas.
Dresch et al. (2015, p. 34) definem entrevista como:
um instrumento flexível, permitido a reformulação de perguntas em busca
de um maior entendimento dos dados coletado. Feita pessoalmente,
permite também a observação de atitudes frente às perguntas. Ademais, a
entrevista é uma oportunidade de coletar dados que não são normalmente
encontrados em fontes bibliográficas.

Conforme Miguel (2007), a transcrição das informações obtidas nas
entrevistas deve estar alinhada aos objetivos da pesquisa. É necessário que o
investigador não influencie as respostas, e que suas opiniões pessoais prévias
interfiram na transcrição das informações obtidas. Uma maneira de validar uma
transcrição é enviá-la ao respondente para que este valide as informações filtradas
pelo pesquisador.
De acordo com Miguel (2007, p. 222), “as entrevistas devem considerar
diferentes indivíduos, em uma perspectiva diversificada em termos de áreas
funcionais, níveis hierárquicos, ou quaisquer outras características”. Frente a isso, o
critério de escolha dos entrevistados considerou todos os setores envolvidos no
fluxo do produto (físico e de informação). Os entrevistados influenciam diretamente
as definições estratégicas ou nos ciclos produtivos. O Quadro 17 apresenta a
composição dos grupos, seus integrantes e suas respectivas características.

Quadro 17 - Grupos entrevistados
(continua)
Grupo
s

Setor

Cargo do
entrevistado

G1

Almoxarifado

Supervisor de
Logística

Porque
essa
Escolaridade/ pessoa
foi
Idade
Formação
escolhida para
entrevista?
O
setor
de
almoxarifado
controla
a
chegada
das
matérias-primas.
Superior
1 ano e
Esse
32
Completo/
9 meses
entrevistado
Administração
possui
alto
conhecimento
sobre
o
desempenho das
transportadoras.
Tempo
na
função
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Grupo
s

Setor

Cargo do
entrevistado

Idade

Tempo
na
função

Compras

Comprador

45

2 anos

Expedição

Supervisor de
Expedição

46

10 anos
e2
meses

Coordenador
de Laboratório

35

7 anos e
9 meses

Técnico de
Processo

28

2 anos e
4 meses

Analista da
Qualidade

30

1 ano e
8 meses

Laboratório

Porque
essa
Escolaridade/ pessoa
foi
Formação
escolhida para
entrevista?
O
setor
de
compras
é
responsável pela
compra
diária
Superior
das
matériasCompleto/
primas
e
Gestão da
insumos.
Esta
Produção
pessoa é o canal
de contato direto
com
os
fornecedores.
O
setor
de
expedição
contempla
o
estoque
dos
produtos
acabados. Esse
Ens. Fund.
entrevistado
Completo
possui
contato
direto com as
empresas
que
coletam
os
produtos
acabados.
O
desenvolvimento
dos
produtos
inicia
no
laboratório.
Superior
Essa
Completo/
entrevistada
Engenharia possui
alto
Química
conhecimento
sobre
desenvolvimento
de produtos e
processos
produtivos.
Esse
entrevistado
possui
alto
conhecimento
Ens. Méd.
sobre a interação
Completo
dos
processos
entre
o
laboratório e a
produção.
O analista da
qualidade
Ens. Méd.
controla
as
Completo
aprovações.
Esse
entrevistado
é
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Grupo
s

Setor

Cargo do
entrevistado

Idade

Tempo
na
função

PCP

Analista de
PCP

27

1 ano e
11
meses

Gerente de
Produção

43

1 ano e
4 meses

Supervisor de
Produção

39

9 anos e
7 meses

Supervisor de
Produção

33

2 anos e
9 meses

Produção

Porque
essa
Escolaridade/ pessoa
foi
Formação
escolhida para
entrevista?
responsável por
apontar
os
motivos
das
reprovações.
Esse setor é
responsável por
realizar
as
programações
de
produção.
Ens. Méd.
Esse
Completo
entrevistado
é
responsável pelo
monitoramento
dos produtos em
produção.
O
setor
de
produção
é
responsável pela
transformação e
beneficiamento
Pósdos
produtos.
Graduação/
Esse
Engenharia
entrevistado
Química
possui
conhecimento
sobre
os
processos
produtivos.
O
setor
de
produção
é
responsável pela
transformação e
beneficiamento
dos
produtos.
Ens. Méd.
Esse
Completo
entrevistado
possui
conhecimento
sobre
os
processos
produtivos.
O
setor
de
produção
é
responsável pela
transformação e
beneficiamento
Ens. Méd.
dos
produtos.
Completo
Esse
entrevistado
possui
conhecimento
sobre
os
processos
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Grupo
s

G2

G3

G4

Setor

Cargo do
entrevistado

Idade

Assistente de
Vendas

32

Assistente de
Vendas

33

Representante

50

Representante

52

N/A

N/A

Comercial

Representantes

Clientes

Tempo
na
função

Porque
essa
Escolaridade/ pessoa
foi
Formação
escolhida para
entrevista?
produtivos.

O
setor
de
vendas
é
o
responsável pelo
registro
dos
atrasos e pela
promessa
de
prazos.
Além
Superior
disso, está em
5 anos e
Completo/
contato
direto
2 meses
Administração com o cliente.
Esse
entrevistado
pode
oferecer
informações
sobre
as
necessidades
dos clientes.
O
setor
de
vendas
é
o
responsável pelo
registro
dos
atrasos e pela
promessa
de
prazos.
Além
Superior
disso, está em
1 ano e
Completo/
contato
direto
2 meses
Administração com o cliente.
Esse
entrevistado
pode
oferecer
informações
sobre
as
necessidades
dos clientes.
Esse
entrevistado
Ens. Méd.
possui
contato
4 anos
Completo
direto com o
mercado
e
clientes.
Esse
entrevistado
Ens. Méd.
possui
contato
1 ano
Completo
direto com o
mercado
e
clientes.
Esses
entrevistados
N/A
N/A
são
responsáveis
pela compra dos
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Grupo
s

Setor

G5

Direção

Porque
essa
Escolaridade/ pessoa
foi
Idade
Formação
escolhida para
entrevista?
produtos
oferecidos pela
empresas. São
uma das partes
interessadas no
bom
desempenho da
confiabilidade de
entrega.
O prazo para os
clientes
é
baseado
na
Pósexperiência
do
Diretor
Graduação/ setor comercial.
55
10 anos
comercial
Engenharia Esse
Química
entrevistado
é
responsável pela
fixação
dos
prazos atuais.
Esse
entrevistado é o
Pósrepresentante da
Presidente
2 meses
Graduação/ empresa.
Administração Participa
de
todas as macro
decisões.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Cargo do
entrevistado

Tempo
na
função

Há a opção de dois modelos a serem empregados nas entrevistas, a
padronizada/estruturada e despadronizada/não estruturada. (DRESCH et al., 2015).
O modelo utilizado neste trabalho é o não estruturado. Existem dois motivos para a
escolha deste modelo, o primeiro é que ele permite adaptações ao longo da
entrevista, tornando a abordagem de entrevista informal. O segundo motivo é que as
primeiras entrevistas podem vir a impactar o rumo das entrevistas subsequentes.
Após a escolha do modelo de entrevistas, o passo seguinte define o tipo de
pergunta que será utilizada. Existem três possíveis abordagens de perguntas, sendo
perguntas abertas, fechadas ou de múltipla escolha. (DRESCH et al., 2015). Em
particular, serão utilizadas perguntas fechadas para o grupo focal G4. Devido à
preferência pelo modelo de entrevista despadronizado, o modelo utilizado nas
demais entrevistas será de perguntas abertas. A escolha desse modelo visa a
obter maior detalhamento nas respostas dos entrevistados, buscando, assim, a
melhor compreensão das causas raízes dos problemas a partir do ponto de vista de
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diferentes pessoas. O Quadro 18 apresenta as perguntas e seus respectivos
objetivos.

Quadro 18 - Perguntas das entrevistas
(continua)
Efeito
Indesejado

1

Efeitos
desconhecidos

2

Efeitos
desconhecidos

Causa

Atraso nas
entregas

3

Efeitos não
mensurados

4

Efeitos não
mensurados

5

Redução da
competitividade
Perda de
mercado/
clientes

6

Redução da
competitividade

Perguntas Abertas (PA)
e Fechadas (PF)

Objetivo da
Pergunta
Verificar os
efeitos
Quais os motivos
indesejados
que levam a
sobre a visão
empresa a atrasar
dos
as entregas?
colaboradores
de diferentes
setores.
Verificar o grau
de significância
Listar os itens
e possível
mencionados acima
similaridade
em ordem crescente
entre as
de impacto.
percepções dos
entrevistados.
PA
Identificar
Você tem algum
possíveis
registro ou
registros/relatos
testemunhou um
que
fato que suporte
complementem
suas constatações? a coleta de
dados.
Verificar a
principal
Existe algo no seu
dificuldade do
setor que impacte
respondente e o
os prazos de
impacto no
entrega?
cumprimento
dos prazos.
Verificar a
Os prazos
aderência dos
oferecidos pela
prazos
Beplast estão de
praticados pela
acordo com os
empresa às
prazos solicitados
necessidades
PA pelos clientes?
dos clientes.
Clientes solicitam
redução dos
prazos?

Verificar o
atendimento às
necessidades
dos clientes.

Grupo

G1/ G2

G2 / G3
/ G5

G2
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Efeito
Indesejado
7

Redução da
competitividade

8

Descumprir
planejamento
de produção

9

Atraso nas
entregas

Redução da
competitividade

10

Redução da
competitividade

11

Redução da
competitividade

12

Causa

Perda de
mercado/
clientes

Perda de
clientes

13

Objetivo da
Pergunta

Grupo

Clientes reclamam
que a Beplast
atrasa?

Verificar nível de
atendimento aos
clientes.

G2

Após o acordo dos
prazos, os clientes
solicitam urgência?

Verificar
estabilidade da
demanda.

G2

Os prazos da
Beplast estão de
acordo com o
mercado
(concorrentes)?

Comparar o
prazo de entrega
em relação à
G3 / G5
média do
mercado.
Verificar o
posicionamento
produtivo da
G3 / G5
empresa em
relação à
concorrência.
Comparar o
prazo de entrega
em relação aos
G3 / G5
níveis de
excelência do
mercado.

Nossos
concorrentes
produzem para
PA
estoque ou contra
pedido?

Nossos prazos são
competitivos?

Desconhecer
critério
ganhador de
pedido

Desconhecer
diferenças
entre critérios
ganhadores e
qualificadores

Perguntas Abertas (PA)
e Fechadas (PF)

Em relação às
estratégias
adotadas pela sua
empresa, você
considera mais
importante um
fornecedor (Beplast)
com:
( ) Confiabilidade
de entrega ;
( ) Rapidez de
PF
entrega;
( )
Ambas.
Em um nível de
importância (0 a 10),
qual seria o grau
que você atribuiria
para os quesitos:
Confiabilidade de
entrega ( ) e
Rapidez de entrega
( ).

Verificar
posicionamento
estratégico do
cliente.

G4

Verificar
posicionamento
estratégico do
cliente.

G4
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Efeito
Indesejado
Diminuição da
qualidade do
14
relacionamento
com os clientes

Diminuição da
qualidade do
15
relacionamento
com os clientes

Diminuição da
qualidade do
16
relacionamento
com os clientes

A

abordagem

Perguntas Abertas (PA)
e Fechadas (PF)
1) Qual seria o
prazo ideal entre a
colocação do pedido
na Beplast e a
entrega na sua
fábrica?
2) Qual seria o
prazo aceitável
Perda de
entre a colocação
mercado/
PA
do pedido na
clientes
Beplast e a entrega
na sua fábrica?
3) Qual seria o
prazo inaceitável
entre a colocação
do pedido na
Beplast e a entrega
na sua fábrica?
Fonte: elaborado pelo autor.
Causa

considerando

diferentes

setores

Objetivo da
Pergunta

Grupo

Verificar prazo
de entrega ideal
para o cliente.

G4

Verificar prazo
de entrega
aceitável para o
cliente.

G4

Verificar prazo
de entrega
inaceitável para
o cliente.

G4

e

colaboradores

da

organização contribuirão para fase de análises. As entrevistas realizadas fornecerão
a possiblidade de compreender as relações dos efeitos observados e a visão dos
colaboradores sobre a confiabilidade de entrega. Esse conteúdo auxiliará na
compreensão e na construção dos dados qualitativos.
3.4 Análise de conteúdo
Após a coleta dos dados, é realizada a análise de conteúdo. A análise intenta
encontrar significados e extrair informações relevantes para os propósitos
almejados. Segundo Miguel (2007), a análise dos dados não necessariamente
contempla todo o conteúdo absorvido. Uma revisão e posterior redução dos dados
podem ser realizadas. A redução dos dados deve ser feita após o pesquisador
efetuar uma narrativa geral do caso. Somente devem ser analisados os dados que
têm impacto e se relacionam com os objetivos da pesquisa.
Técnicas são utilizadas para prover auxílio à análise. Uma dessas técnicas é
chamada de análise de conteúdo. (DRESCH et al., 2015). Segundo Bardin (2011),
a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos em constante
evolução. Esses instrumentos são aplicados a discursos com características
diversas buscando estabelecer correlações entre as informações coletadas.
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Bardin (2011) afirma que a análise de conteúdo é organizada em três fases,
sendo elas: (i) pré-análise; (ii) exploração do material; (iii) tratamento dos resultados,
inferência e interpretação. O Quadro 19 apresenta o roteiro proposto por Souza
Júnior, Melo e Santiago (2010, p. 35).

Quadro 19 - Etapas análise de conteúdo
ETAPAS

1ª etapa:
Pré-análise

2ª etapa:
Exploração
do material

INTENÇÕES

AÇÕES
- Leitura flutuante: contato com os textos,
captando o conteúdo genericamente,
- Rever objetivos e objeto da
sem grandes preocupações técnicas;
pesquisa;
- Constituição do corpus: seguir normas
- Escolha dos documentos;
de validade:
- Elaboração de indicadores
para análise: definir unidades de (1) Exaustividade: dar conta do roteiro;
(2) Representatividade: dar conta do
registro – palavras-chave ou
universo pretendido;
frases, e de unidades de
(3) Homogeneidade: coerência interna
contexto – delimitar o contexto
de temas, técnicas e interlocutores;
(caso necessário).
(4) Pertinência: adequação ao objeto e
objetivos do estudo.
- Desmembrar texto em
- Referenciação dos índices e a
unidades/categorias – inventário (isolar
criação dos indicadores –
os elementos);
recortes do texto e
- Reagrupar em categorias para análisar
categorização;
posteriormente – classificação
- Preparação e exploração do
(organização das mensagens a partir dos
material – alinhamento.
elementos).

- Interpretar os dados brutos;
3ª etapa:
- Inferências com uma abordagem
Tratamento - Estabelecer quadros de
variante/qualitativa, trabalhar com
dos dados e resultados, pondo em destaque significações em lugar de inferências
interpretação as informações obtidas pelas
estatísticas.
análises.
Fonte: Júnior, melo e Santiago (2010, p. 35).

A pré-análise consiste na fase de organização e na definição dos pontos a
serem observados. Seu objetivo é operacionalizar as ideias iniciais e potencializar a
fase de exploração do material. A exploração

do material consiste na

operacionalização das decisões tomadas na pré-análise. Na fase da exploração,
codifica-se o conteúdo conforme as regras formuladas anteriormente. A última fase
da análise de conteúdo consiste no tratamento dos resultados, inferência e
interpretação. Nessa fase, ocorre o agrupamento das informações coletadas. O
agrupamento das informações objetiva posterior destaque das informações que
farão parte da análise qualitativa. Esse agrupamento, junto a operações estatísticas,
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possibilita a construção de quadros, figuras, diagramas ou modelos. Tais arranjos
contribuem o analista realizar inferências e interpretações. (LAMB, 2013).
Existem diferentes formas de análise de conteúdo. Essas técnicas são
modeladas para promover o entendimento acerca dos significados no material da
comunicação (CAPPELLE; MELO; GONÇALVES, 2003). Dentre as técnicas
existentes, as análises quantitativa, qualitativa, categorial e das relações serão
utilizadas neste estudo. As técnicas e suas respectivas descrições são apresentadas
no Quadro 20.
Quadro 20 - Técnicas de análise
Técnica de análise
Quantitativa

Descrição
Utilizada para indicar a frequência de aparição de elementos da
mensagem.

Qualitativa

Utilizada para recorrer a indicadores não frequências que são
suscetíveis a inferências: por exemplo, ausência e presença.
Estabelece índices tanto ou mais estruturados que a frequência de
aparição.

Categorial

Esta técnica propõe a separação do texto em categorias,
descobrindo o sentido central da comunicação, através da
frequência de dados compatíveis.

de Relações

Considera o contexto da mensagem e objetiva identificar relações
entre os componentes da mensagem. Complementa a análise
simples de frequência.
Fonte: Adaptado de Bardin (2011).

Após revisadas e definidas as técnicas de análise, a fase de diagnóstico
iniciou-se. O diagnóstico seguiu o modelo proposto por Bardin (2011). As primeiras
etapas, que correspondem à pré-análise, estão representadas no quadro 21.
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Quadro 21 - Etapas da pré-análise
1ª etapa: Pré-análise
- Retomada do objeto e objetivos da
pesquisa.

Identificar causas-raiz. Efetuar relações de
causa-efeito. Identificar características intrínsecas
ao modelo MTO.

- Escolha inicial dos documentos.

Entrevistas.

Unidades de registro:
Acerto; Aprovação; Atraso;
Burocracia; Compra;
Comunicação; Contratipo;
Customizado; Demanda;
- Construção inicial de indicadores
Especificações; Estoques;
para a análise: definição de unidades Falhas; Falta; Fluxo;
de registro – palavras-chave ou frases, Fornecedores; Informações;
e de unidades de contexto –
Manutenção; Mão de obra;
delimitação do contexto (se
Máquinas; Matéria prima;
necessário).
Padronização; Peças;
Pesagem; Prazo; Prioridades;
Qualidade; Reprovações;
Responsabilidades;
Sequenciamento; Set-up;
Urgências; Variabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor.

Unidades de
contexto:
Clientes;
Esperas; filas;
Estoques;
Qualidade;
Fluxo de
informação;
Fornecedores;
Incertezas;
Informação
técnica; PCP;
Políticas
Organizacionais;
Processos;
Produto.

Após realizar os passos da etapa de pré-análise, a fase de exploração do
material consistiu basicamente em operacionalizar as definições formalizadas na 1ª
etapa. A etapa de tratamento dos dados e intepretação iniciou-se com a aplicação
da análise frequencial simples. A construção da análise frequencial objetiva fornecer
dados complementares para construção da análise categorial. Feitas ambas as
análises, a última análise realizada consistiu na análise de relação. A análise de
relação utilizou as unidades de registro fornecidas na análise frequencial. Uma nova
etapa para ouvir as gravações foi realizada e as relações entre os efeitos
indesejados construídas. Por fim, para complementar a análise de relação, foi
realizada uma análise de co-ocorrência no software Atlas T.I. com o intuito de que a
co-ocorrência pudesse fornecer contribuições para a análise de relação.
3.5 Delimitações
O assunto confiabilidade de entrega permite ser abordado sobre diversas
perspectivas.

Dessa maneira, evidencia-se

a necessidade de que sejam

estabelecidos limites para este estudo. A iniciar pela escolha do tema explorado.
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Serão analisados contextos que se referem ao ambiente das organizações de
manufatura. Em especial, organizações que desenvolvem práticas de manufatura
baseadas no modelo make-to-order.
A empresa-alvo deste estudo possui duas filiais com características
produtivas similares. Uma situada no Rio Grande do Sul e a outra no Ceará. As
decisões estratégicas e gerenciais são tomadas de forma conjunta. As plantas
também compartilham parte da cartela de clientes. A análise de apenas uma das
unidades, que se situa no Rio Grande do Sul, compreende a segunda delimitação. A
distância e o tempo inviabilizam a adição da outra planta às intenções do estudo.
A revisão sistemática da literatura limitou-se a avaliar apenas trabalhos
escritos nos idiomas português e inglês. Estudos em outras línguas foram
encontrados (via abstract), porém tais línguas não eram do conhecimento do
pesquisador. A tradução dos textos também não era factível.
Os documentos utilizados na análise documental histórica foram criados
recentemente na organização, sendo o primeiro concebido em junho de 2015.
Portanto, a análise documental histórica também é delimitada pelo ambiente
temporal dos últimos 20 meses. Esses dados representam única e exclusivamente
uma organização com características make-to-order, não sendo comparáveis a
outras práticas de manufatura.
Em relação ao número total de colaboradores da empresa, o estudo limitou-se
a

uma

pequena

amostragem.

Determinadas

atividades

não

fornecem

o

entendimento e o conteúdo informacional relevante para a compreensão dos níveis
de confiabilidade de entrega. O número de pessoas selecionadas foi definido como
suficiente

para

contribuições

consistentes

à

pesquisa.

Assim

como

os

colaboradores, o número de clientes entrevistados também foi reduzido. Devido aos
clientes estarem distribuídos pelo território nacional, a distância e o tempo
inviabilizaram uma amostragem expressiva.
Estabelecidos os limites do escopo deste estudo, o próximo capítulo
apresentará a empresa estudada. Serão apresentadas sua história, situação,
mercados atuantes e o fluxo produtivo. A apresentação contribuirá para o
entendimento do funcionamento das práticas adotadas.
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4 A EMPRESA
A empresa iniciou suas atividades no início dos anos 90, no estado do Rio
Grande do Sul, próximo à região metropolitana de Porto Alegre. No final dos anos
90, o surgimento de novas oportunidades viabilizou a criação de uma planta na
região Nordeste do Brasil, no estado do Ceará. Alguns meses antes da realização
deste trabalho, a empresa situada no Rio Grande do Sul teve suas atividades
realocadas em uma nova planta, localizada nas proximidades da antiga sede.
Atualmente, a empresa desenvolve suas atividades em dois locais (RS e CE). A
cúpula da diretoria concentra-se na planta situada no RS. As decisões estratégicas
definidas no RS são operacionalizadas em ambas as plantas.
A empresa desenvolve soluções para os mercados automotivo, agrícola,
elétrico e eletrônico, fios e cabos, industrial, utilidades e calçadista. Seus principais
produtos são masterbatches (concentrados de cor e aditivos), blendas e compostos
para transformação de plásticos. Ao longo de sua história, a empresa desenvolveu
um portfólio com mais de 40.000 produtos. Os produtos são desenvolvidos a partir
da combinação de formulações que concedem atributos alinhados à aplicação
destinada.
Mesmo que o portfólio seja extenso, ainda há a possibilidade de o cliente
solicitar alterações em determinadas características específicas. Portanto, o portfólio
oferecido pela empresa é constantemente incrementado com novas possibilidades
aos clientes. Além disso, anualmente, a empresa desenvolve soluções para atender
às novas tendências do mercado. Essas novas soluções são inseridas no portfólio a
ser ofertado ao mercado.
A empresa adota estratégia produtiva make-to-order, ou seja, a necessidade
de produção é somente disparada após colocação do pedido de compra por parte do
cliente. Considerando a diversidade do portfólio, e a incerteza sobre as futuras
produções, a empresa possui política de não comprar elevadas quantidades de
matérias-primas para mantê-las em estoque. Logo, a matéria-prima somente é
adquirida após o pedido de compra ser firmado. Mesmo a empresa optando por não
estocar matérias-primas, ela apresenta alta variedade de produtos em estoque, em
quantidades reduzidas. Essas quantidades reduzidas são resultado da política de
lote mínimo adotado por alguns fornecedores. Caso o estoque mínimo seja de 25
quilogramas, e a empresa necessite de 3 quilogramas para produção, 22
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quilogramas serão mantidas em estoque. O estoque reduzido, proveniente da sobra
de outras produções, comumente é utilizado para realizar ou incrementar as
próximas produções. Caso as próximas produções não possuam determinada
matéria-prima em sua composição, esse material será mantido em estoque até que
exista outra oportunidade para utilizá-lo.
Considerando que a tendência das necessidades do mercado define os
produtos que serão produzidos, os estoques apresentam três tipos de produtos: os
produtos de giro rápido, os de giro médio e aqueles que estão fora de linha. A
experiência adquirida pela empresa permite que determinadas projeções de
materiais a serem utilizados sejam realizadas, mas não há garantias de acerto.
Devido à falta de garantias e, principalmente, com o objetivo de proteger o fluxo de
caixa, a empresa opta por não realizar compras de matéria-prima antes do pedido
do cliente.
O ciclo produtivo inicia-se pelo setor comercial. Após receber os pedidos de
compra, lançam-se os códigos dos produtos solicitados no sistema e promete-se o
prazo de entrega para os clientes. A data de prazo fornecida é definida com base em
um critério definido pelo setor comercial. Para o CLIENTE1, o prazo deverá ser de
três dias úteis. Além disso, existe um acordo comercial em que o CLIENTE1 possui
liberdade de solicitar que produtos sejam produzidos tão breve quanto possível.
Realizada a solicitação, esses pedidos são registrados no sistema como urgências e
comumente são planejados à frente do sequenciamento de produção. Para que isso
ocorra, o PCP remaneja a programação de modo a atender tais urgências.
Para os demais clientes, o prazo adotado comumente é de cinco dias. O
cálculo de dias úteis é contabilizado a partir do dia subsequente à solicitação de
compra. Apesar da existência de um critério, determinados produtos não são
enquadrados nesse prazo. Caso o pedido de produção apresente proporções
expressivas (toneladas), é inviável que a produção ocorra em cinco dias úteis. O
tamanho expressivo de alguns pedidos compromete a rigorosidade no cumprimento
do critério adotado. Sendo assim, os prazos eventualmente necessitam ser
remodelados. Geralmente, esse remodelamento é baseado na experiência do setor
comercial e, eventualmente, esse remodelamento consulta o setor do PCP.
Após lançado no sistema e prometido ao cliente, o produto está sobre a
responsabilidade dos setores do PCP e suprimentos. Caso possua matéria-prima
disponível, o setor de PCP programará o produto, respeitando a data de entrega
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definida pelo setor comercial. Caso o sistema acuse falta de matéria-prima, o setor
de suprimentos é encarregado de enviar a solicitação de compra de matéria-prima
ao cliente e informar o dia de recebimento ao setor do PCP. Após confirmada a data
de recebimento, o PCP estrutura o planejamento. Comumente, o tempo de entrega
consome cerca de dois dias úteis (a contar o dia da colocação do pedido). Portanto,
ceteris paribus, um produto solicitado na segunda-feira deverá chegar na quartafeira. Caso o prazo de entrega informado pelo fornecedor consuma mais do que dois
dias úteis, o PCP deverá informar o setor comercial para renegociação dos prazos
prometidos.
Estando disponibilizados todos os materiais necessários, uma série de
conferências é realizada pelo PCP. Essa conferência visa a garantir que as
informações contidas nas OPs estejam corretamente descritas. Devido a tais
conferências, comumente o setor do PCP aguarda agrupar um número
representativo de ordens de produção. Esse agrupamento visa potencializar o tempo
despendido na conferência.
Estando as OPs conferidas e aprovadas, inicia-se o ciclo de manufatura dos
produtos. Primeiramente, o setor almoxarifado recebe uma cópia da ordem de
produção. Baseando-se na formulação descrita na OP, as matérias-primas são
separadas e levadas ao setor de pesagens. O manejo dos materiais é feito com o
auxílio de pallets e da empilhadeira.
O setor de pesagens utiliza uma cópia da OP para consultar os materiais e as
quantidades utilizados nos produtos. Com essas informações, são realizadas as
pesagens conforme a formulação. Os materiais são condicionados dentro de
sacarias plásticas. Nessas sacarias, alguns materiais são misturados e outros
fracionados separadamente. A razão desse procedimento é assegurar as
características técnicas da operação de manufatura posterior. Realizadas as devidas
misturas e frações, armazenam-se as sacarias em pallets novamente. Geralmente,
os pallets armazenam dois ou mais produtos simultaneamente. Para identificar a
produção, a OP é fixada junto às sacarias. Completados os espaços do pallet,
transportam-se os materiais ao setor de batimento. O transporte é realizado pela
empilhadeira.
No setor de batimento, recebem-se os pallets provenientes da pesagem. Os
materiais são processados de acordo com suas características. Algumas
características demandam que os materiais sejam misturados e batidos aos poucos,
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outras em uma só batelada. Essa decisão é definida conforme experiência do
colaborador.
Antes e depois de iniciar o processo de batimento, realiza-se o set-up de
limpeza do equipamento. O set-up deve eliminar quaisquer resquícios das
produções anteriores. Caso não sejam eliminados, os resquícios comprometerão as
características almejadas. O produto resultante do batimento é novamente
condicionado em sacarias (novas), armazenado em pallets, e transportado pela
empilhadeira até as extrusoras.
No processo de extrusão, realizam-se set-ups de limpeza e de parâmetros. A
máquina deve estar livre de contaminações para garantir a qualidade do produto
extrusado. Posterior à limpeza, os parâmetros de máquina são ajustados para início
do processo. Ajustados os parâmetros, inicia-se a extrusão do produto. Os primeiros
minutos da extrusão são destinados a alinhar os parâmetros de temperatura e
dosagem (kg/h). Durante o processamento do material, armazenam-se algumas
gramas do produto e envia-se ao setor do laboratório. Ao decorrer do processo de
extrusão, o operador realiza o ensaque da produção e condicionam-se as sacarias
em pallets. Estes são coletados pela empilhadeira e depositados na expedição da
empresa. Na expedição, os produtos aguardarão os testes do laboratório e a
liberação visual.
No setor do laboratório, realizam-se os testes de qualidade, os quais podem
concluir que: (1) o produto está aprovado; (2) o produto está reprovado: deverá ser
extrusado novamente; (3) o produto está reprovado: deverá ser realizado um acerto,
no qual serão adicionadas características perdidas durante a extrusão e a extrusão
deverá ocorrer novamente; e (4) o produto está reprovado: lote invalidado, novo lote
deverá ser processado. Caso o produto seja reprovado, o setor do PCP e do
comercial receberão o aviso. O PCP decidirá se há tempo suficiente para que o
produto seja reprocessado, respeitando os limites de prazo. Caso não seja possível
atender o prazo, o setor comercial deverá contatar o cliente e reagendar a data de
entrega. Caso o produto seja aprovado, a expedição receberá o aviso para
liberar/confirmar a coleta do material. Coletado o material, encerra-se o ciclo
produtivo.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos nas análises da
literatura, documental e entrevistas. Também serão apresentados os critérios
utilizados na interpretação e na validação dos resultados. Os critérios para
interpretação e validação serão embasados nos conceitos da confiabilidade de
entrega.
Após validação dos dados, serão construídas as ARA da literatura,
documental e entrevistas. Por fim, serão analisadas similaridades entre as fontes
dos efeitos indesejados (literatura, documental ou entrevista). Um quadro com os
resultados será apresentado e, a partir deste, fundamentar-se-á a construção da
ARA global.
5.1 Análise da literatura
Por meio da revisão sistemática da literatura, obtiveram-se opções de
possíveis causas que contribuem para confiabilidade de entrega. Devido a isso,
organizaram-se as informações coletadas e os respectivos vínculos. A organização
consiste em desenvolver uma estrutura em que seja possível identificar relações de
efeito-causa-efeito, tal e qual estão propostas nos trabalhos consultados. Também
se quantifica o número de vezes em que as mesmas relações de efeito-causa-efeito
foram propostas por diferentes estudos. No quadro 22, apresentam-se os resultados
dessa análise. Observa-se que algumas causas são apontadas diretamente como
responsáveis pela confiabilidade de entrega. Por outro lado, determinadas causas
são apontadas como antecedentes aos efeitos que influenciam a confiabilidade de
entrega.
Quadro 22 - Causas e efeitos literatura
(continua)
Causa (Nº ocorrências)
Urgências (1)
WIP (1)
Burocracia (1)
Coordenação com clientes (1)

Efeito/Causa (Nº ocorrências)
Coordenação - fornecedores (6)
Coordenação com clientes (4)
Filas (1)
Fluxo de informação (4)

Efeito

Confiabilidade
de entrega
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Causa (Nº ocorrências)
Efeito/Causa (Nº ocorrências)
Revisitar processos
Indicadores/Diagnósticos (2)
Layout (2)
Filas (2)
Incertezas
Layout
Melhorar o fluxo de materiais
Lead time (6)
Padronização
Processos produtivos
Planejamento da Produção
Coordenação com clientes
Coordenação com Fornecedores (2)
Manutenção preventiva (2)
Método para definir prazos (5)
Método priorização (1)
Noção de responsabilidades (3)
Padronização (3)
Conhecer capacidade
Conhecer lead
PCP (5)
Conhecer WIP
Coordenação com clientes
Indicadores/Diagnósticos
Processos produtivos (1)
Qualidade (1)
Set-up (2)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Efeito

Realizadas as análises de efeito-causa-efeito detectou-se a necessidade de
quantificar-se, de modo geral, a frequência com que as causas foram mencionadas.
Por meio da análise quantitativa, avaliou-se o número de vezes em que diferentes
estudos apontaram as mesmas causas como influências aos níveis da confiabilidade
de entrega, direta ou indiretamente responsáveis. O Quadro 23 apresenta os
resultados obtidos.

Quadro 23 - Causas e Ocorrências Literatura
(continua)
Nº
Causas - Literatura
1 Coordenação com fornecedores
2 Coordenação com clientes
3 Lead time

Ocorrência
8
8
7

Porcentagem

Acumulado

10,96%
10,96%
9,59%

10,96%
21,92%
31,51%
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Nº
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Causas - Literatura

Ocorrência
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2

PCP
Método para definir prazos
Fluxo de informação
Padronização
Filas

Indicadores/Diagnósticos
Layout
Noção de responsabilidades
Manutenção preventiva
Processos produtivos
Set-up
Conhecer WIP
2
Burocracia
1
Conhecer capacidade
1
Incertezas
1
Melhorar o fluxo de materiais
1
Método priorização
1
Qualidade
1
Revisitar processos
1
Urgências
1
Período: 1990 até 2017.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Porcentagem

Acumulado

8,22%
6,85%
5,48%
5,48%
4,11%
4,11%
4,11%
4,11%
2,74%
2,74%
2,74%
2,74%
1,37%
1,37%
1,37%
1,37%
1,37%
1,37%
1,37%
1,37%

39,73%
46,58%
52,05%
57,53%
61,64%
65,75%
69,86%
73,97%
76,71%
79,45%
82,19%
84,93%
86,30%
87,67%
89,04%
90,41%
91,78%
95,89%
97,26%
100,00%

Na análise da literatura, apontam-se 23 itens. Estes são propostos como
possíveis causas da confiabilidade de entrega. Quase metade das ocorrências
(46,58%)

concentra-se

em

cinco

causas,

sendo

elas:

coordenação

com

fornecedores (10,96%), coordenação com clientes (10,96%), lead time (9,59%), PCP
(8.22%)

e

método

para

definir

prazo

(6,85%).

Ainda

que

considerável

representatividade das causas esteja concentrada em cinco fontes, constata-se que
muitas das causas menos ocorrentes são relacionadas às causas mais ocorrentes.
Também se observa que algumas das causas de maior representatividade são
apontadas direta e indiretamente como origens da confiabilidade de entrega. Frente
a isso, todas as 23 causas são validadas como potenciais responsáveis à redução
da confiabilidade de entrega.
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5.2 Análise documental
Conforme exposto na justificativa deste trabalho, a empresa em questão
apresenta

dificuldades

em

cumprir

seus

compromissos

de

entrega.

Um

levantamento de dados registrados pelo setor da qualidade demonstra a relação
entre o número total de ordens de produção firmadas e o número de ordens de
produção entregues em atraso. Esse levantamento é apresentado no Quadro 24.
Quadro 24 - Indicador de entregas
Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
2016

Total de OPs firmadas Atrasos
447
481
483
363
417
460
427
559
456
394
601
334
5.422

% OPs entregues em atraso

8
9
10
8
8
16
34
24
14
13
24
16
184
Período: Ano de 2016.
Fonte: Elaborado pelo autor.

1,79%
1,87%
2,07%
2,20%
1,92%
3,48%
7,96%
4,29%
3,07%
3,30%
3,99%
4,79%
3,39%

Apesar dos dados coletados mensurarem a confiabilidade de entrega, sua
construção apresenta dados incompletos. Os dados referentes ao total de ordens de
produção firmadas são provenientes do sistema ERP. Esse dado apresenta um
elevado nível de confiabilidade. Por outro lado, os registros de pedidos entregues
em atraso são feitos manualmente. Essa coleta é suscetível a erros. Por
conseguinte, mesmo que o indicador demonstre que a porcentagem de ordens de
produção entregues em atraso no ano de 2016 é de 3,39%, provavelmente o
número exato ultrapassa esse valor.
Assim, ainda que os dados fornecidos não representem fielmente a realidade,
observa-se que as porcentagens de ordens de produção entregues em atraso
apresentam comportamento crescente. Agrupados, o número de atrasos no segundo
semestre supera duas vezes a soma dos atrasos no primeiro semestre, conforme
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apresentado no Quadro 25. Frente a isso, se valida a necessidade de exploração e
detecção das causas-raiz que impactam o desempenho da empresa em realizar
suas entregas nas datas prometidas.

Quadro 25 - Atrasos por semestres
1º semestre
Atrasos
OPs firmadas

59
2.651
Período: ano de 2016.
Fonte: Elaborado pelo autor.

2º semestre
125
2.771

O setor comercial e o setor do PCP registram ocorrências de atrasos e seus
respetivos motivos. O Quadro 26 apresenta os motivos registrados pelo setor do
PCP e o Quadro 27 apresenta os motivos registrados pelo setor comercial.
Contabilizam-se os motivos registrados desde a criação dos documentos.

Quadro 26 - Metas de planejamento
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ocorrências
36
32
31
7
6
6
3
2
1
1
1
1

Motivos
Falta de matéria-prima
Reprovação
Matéria-prima em falta no fornecedor
Não saiu em máquina
Demora para fazer o acerto no laboratório
Muitos pedidos ao mesmo tempo
Parada de máquina não programada
Muita perda de produção
Divergência no processo lab.-prod.
Falta de informações na OP
Fornecedor atrasou
Mudança de programação
Período: Junho/2016 a Fevereiro 2017.
Fonte: Elaborado pelo autor.

78

Quadro 27 - Diário de atrasos
Nº
1
2
3
4
5

Ocorrências
Motivos
75
Matéria-prima
40
Reprovado
21
Processo
14
Fornecedor
2
Comunicação
Período: 06/2015 a 12/2016.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A inexistência de um critério faz com que os atrasos sejam registrados de
maneiras distintas. Enquanto o setor do PCP apresenta doze categorias de registro,
o setor comercial apresenta apenas cinco. Observa-se que as categorias
representadas no documento do setor comercial resultam de investigações menos
criteriosas, visto que a descrição dos atrasos é simplista. A maneira simplista de
registrar os atrasos, adotada pelo setor comercial, pode indicar que as demais
ocorrências registradas pelo PCP estejam contabilizadas dentro de alguma de suas
categorias, como a categoria intitulada “processos”. Contudo, ainda que simplistas,
identifica-se que as três principais ocorrências registradas pelo setor do PCP estão
presentes nos motivos apontados pelo setor comercial. Sendo os principais motivos
relacionados: (i) à matéria-prima; (ii) às reprovações; e (iii) aos fornecedores. Por
serem vagos, consideram-se os motivos apontados pelo setor comercial apenas
qualitativamente. Os demais motivos presentes nos registros do PCP são validados
quantitativamente.
Os motivos registrados no documento “Planejamento da Programação”
indicam as incertezas que impactam o cumprimento da programação semanal.
Devido à recente utilização do documento, sua análise é limitada a um período de
tempo reduzido. Mesmo sendo uma amostragem reduzida, identificam-se possíveis
causas à confiabilidade de entrega. O Quadro 28 apresenta os motivos.
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Quadro 28 - Planejamento de Produção

Material
Cancelado

Material
Reprovado

Falta Operador

Matéria-Prima
Não Veio

Não alinhou
nessa máquina

Manutenção

Alteração de
Máquina

3
2
2
3
5
3
3
1
3
2
2
1
5
3
4
1
1
3
2
1
2
2
3
5
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
6
2
3
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
1
2
1
1
1
3
1
32 23 21 15 11
7
7
6
Período: Setembro 2016 a Janeiro 2017.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Material
Segregou

1ª
2ª
Setembro
3ª
4ª
1ª
2ª
Outubro
3ª
4ª
1ª
2ª
Novembro
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
Dezembro
3ª
Férias
1ª
Janeiro
2ª
3ª
Totais

Repassar

Semana

Alteração de
Planejamento

Mês

Urgências

Motivos

1
1
2

1
1

1
1

Por meio dos dados coletados no setor do PCP, evidencia-se a existência de
onze categorias responsáveis por mudanças no cumprimento da programação.
Essas categorias representam os motivos que provocam a necessidade de
reprogramar o sequenciamento previamente elaborado. Essa reprogramação pode
ocorrer de duas maneiras: antecipada e repentina. Acontecerá de maneira
antecipada caso seja possível detectar a necessidade previamente, sendo possível
reprogramar produções com prazos de entrega não tão próximos. Acontecerá de
maneira repentina caso momentos antes, ou no momento da produção, seja
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detectada a necessidade de realocar o próximo item da sequência. Ao analisar
algumas categorias separadamente, constata-se que:
1. Urgências: são apontadas como urgentes as situações em que o cliente
solicita que a produção de um ou mais itens seja tão breve quanto possível. Atender
a esse tipo de pedido não é cultural, sendo que apenas um cliente da empresa está
apto a fazer essa solicitação. Sendo a categoria de maior ocorrência de
necessidades de remanejamento e, salientando que apenas um cliente pode efetuar
este modelo de prazo, observa-se que essa opção é prejudicial à capacidade de
realização da programação. Segundo Soepenberg, Land e Gaalman (2006, 2012),
em casos de urgência, as operações geralmente são realizadas em ritmos
acelerados e, assim, características de qualidade são comprometidas. Não somente
isso, urgências ocupam o lugar destinado a outros produtos, aumentando filas e
trazendo consequências aos prazos dos pedidos subsequentes. Contra intuitivo,
nada se constatou sobre urgências no documento metas de planejamento e diários
de atraso, portanto, é possível que seus efeitos sejam atribuídos a outras causas,
quando apontadas pelo setor PCP, e que o remanejo dos pedidos gere um impacto
não detectado pelo setor comercial.
2. Alteração

do

planejamento:

são

apontadas

como

alterações

do

planejamento casos em que a programação é realizada antecipadamente, não
causando impacto eminente às datas de entrega. Constata-se que, devido a seu
aspecto genérico (pois as demais categorias podem ser englobadas neste item), não
é possível compreender claramente as causas relacionadas a esta categoria.
3. Alteração de máquina: são apontadas como alterações de máquina casos
em que a alteração é realizada antecipadamente, não causando impacto eminente
as datas de entrega. Constata-se que, devido a seu aspecto genérico (pois outras
categorias podem ser englobadas neste item), não é possível compreender
claramente as causas relacionadas a esta categoria.
Segundo Handfield e Pannesi (1991) e Szwejczewski e Jones (2013), a
confiabilidade de entrega é diretamente relacionada à capacidade de cumprir o
planejamento da programação. Ainda segundo Szwejczewski, Mapes e New (2000),
a confiabilidade de entrega é o reflexo da aderência entre o planejado e o realizado.
Ao analisarmos os itens mencionados no “Planejamento da Programação”,
observa-se que apenas os itens (1) Urgências, (2) Repassar, (3) Falta operador e (4)
Material Segregou não são apresentados no documento “Metas de Planejamento”. O
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quarto item, Material Segregou, não será validado, pois se entende que esse item é
englobado na categoria Reprovações, das “Metas de Planejamento”. Portanto, os
itens Urgências, Repassar e Falta Operador são validados.
Os efeitos indesejados validados na análise documental proposta pelo “Diário
de Atrasos”, “Metas de Planejamento”, “Planejamento de Produção” e “Programação
de Produção” são unificados em categorias. As categorias são definidas conforme
núcleos de sentido. O Quadro 29 apresenta o resumo dos itens e o número de
ocorrências.

Quadro 29 - Resumo efeitos indesejados documentais
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Motivo
Reprovação
Urgência
Falta de matéria-prima
Matéria-prima em falta no fornecedor
Alteração de planejamento
Retrabalho
Alteração de máquina
Não alinhou nesta máquina
Máquina em manutenção
Matéria-prima não veio
Falta operador
Demora para fazer o acerto no laboratório
Muitos pedidos ao mesmo tempo
Parada de máquina não programada
Comunicação
Atrasos negativos
Muita perda de produção
Material cancelado
Divergência no processo lab.-prod.
Falta de informações na OP
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ocorrência
37
32
32
31
24
21
15
14
11
8
6
6
6
3
2
2
2
1
1
1

As informações contidas na programação de produção fornecem informações
sobre o momento em que os produtos foram finalizados e a data de entrega
programada. Por meio desse documento, permite-se calcular a diferença entre a
data de produção e o prazo de entrega. Segundo Soepenberg, Land e Gaalman
(2006, 2010), existem dois conjuntos de atrasos: positivos e negativos. Atrasos
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positivos correspondem às produções realizadas depois do prazo pretendido.
Atrasos negativos correspondem às produções realizadas antes ao prazo
pretendido.
Por meio das informações fornecidas pela “Programação de Produção”,
calculou-se a diferença entre os prazos programados e os prazos realizados. Para o
cálculo, foi utilizado a função “=DIASTRABALHOTOTAL” disponível na ferramenta
Excel. Pelo fato de os produtos que são produzidos no mesmo dia de entrega
resultarem no número “1” (data final – data inicial = 1), desconsiderou-se produções
negativas de apenas um dia, pois efetivamente não podem ser consideradas como
produções antecipadas. Consideram-se como produções negativas resultados com
dois ou mais dias de antecipação. Além disso, considera-se também: (a) linha de
produção, (b) nº de itens, (c) média em kg, (d) média de dias antecipados e (e) maior
valor. O Quadro 30 apresenta a composição das informações.
Quadro 30 - Programação de produção
Linha

Nº de itens
no período

DR25
DR30
DR40
Leito
DR50
DR52
DR60
90-08
MR75
90-09
Totais

10
10
25
9
10
9
84
37
5
6
205

Produções
adiantadas em dois Média kg
ou mais dias
3
64,9
3
51,8
19
67
5
132
7
3893
8
1670
46
15
16
106
5
7400
2
159
114
Período: 10 dias úteis.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Média (dias
antecipados)

Maior
valor

2,4
1,4
4,2
2,88
3,7
6
1,66
2,89
14
3

10
8
26
8
12
26
10
11
16
15

Ao observar os resultados obtidos, constata-se que o número de produções
negativas é elevado. Realiza-se uma regra de três entre o número de itens
fabricados no período (205), e o número de produções que foram realizadas com
dois ou mais dias de antecedência (114). Na regra de três, obtêm-se um percentual
de 55,61%. Ou seja, mais da metade das produções realizadas no período foram
finalizadas com no mínimo dois dias de antecedência.
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Constata-se que atrasos negativos não representam necessariamente má
gestão do planejamento. O fato de alguns clientes aceitarem receber pedidos antes
da data solicitada impacta na ocorrência de atrasos negativos. Do ponto de vista
financeiro, produções negativas podem ser vantajosas. Se a produção está pronta, e
o cliente aceita receber antes do prazo, pode-se faturar antes do planejado. Por
outro lado, caso o cliente não aceite, produções negativas resultam em estoques de
produto acabado. Detectam-se valores elevados de atrasos negativos. A empresa
não mantêm dados que indiquem razões para produções antecipadas.
As linhas DR50, DR52 e MR75 comumente são utilizadas para lotes com
quantidades (kg) mais expressivas. Nessas linhas, os atrasos negativos poderiam
ser explicados pela adoção de margens de segurança contra imprevistos. Margens
de segurança protegem a entrega em caso de retrabalho, pois lotes maiores
possuem ciclos produtivos elevados.
Constata-se que, no geral, todas as linhas apresentaram atrasos negativos.
Em linhas como DR40, Leito, DR50, DR52, DR60, MR75, 90-09, os atrasos
negativos representam mais do que 50% das produções alocadas. Conforme
Soepenberg,

Land

e

Gaalman

(2006,

2010),

atrasos

negativos

refletem

desempenhos de planejamento insatisfatórios e contribuem para incidência de
atrasos positivos. Frente a isso, valida-se o impacto causado por atrasos negativos à
confiabilidade de entrega.
5.3 Análise das Entrevistas
Por meio da versão trial disponibilizada gratuitamente pelo software Atlas T.I.,
realizou-se a análise frequencial das unidades de registro definidas na coleta de
dados. Devido ao carácter experimental do software, limitaram-se algumas
condições. As limitações resumiram-se a: (a) o número de codificações para
unidades de registro; (b) o número de arquivos a serem analisados; e (c) o número
de marcações (quotations).
Como forma de arquivo, optou-se pela utilização de áudios, estes
provenientes das gravações realizadas na fase de entrevistas. Devido às limitações
da versão trial, inviabilizou-se realizar a análise frequencial de todo o conteúdo
disponibilizado. Frente a isso, definiu-se que somente seriam analisadas as
respostas referentes à pergunta: “Quais os motivos que levam a empresa a atrasar
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as entregas?”. Devido à redução e ao redimensionamento, as limitações impostas
pela versão trial foram suficientes para realização do trabalho. O fato de que nem
todas as entrevistas possuíam a pergunta, fez com que o número de arquivos se
ajustassem às condições. Além disso, a redução dos segundos a serem analisados
também permitiu a adaptação às limitações quanto ao número de unidades de
registro e de marcações (quotations). O Quadro 31 apresenta os resultados obtidos
na análise frequencial.
Quadro 31 - Análise frequencial Atlas T.I.
(continua)
Unidade de registro
Atraso
Reprovações
Máquinas e equipamentos
Prazo
Matéria-prima
Variabilidade
Mão de obra
Demanda
Falhas
Programação
Qualidade
Sequenciamento
Urgências
Especificações
Set-up
Comunicação
Estoques
Acerto
Aprovação
Falta
Fluxo
Manutenção
Compra
Pesagem
Fornecedores
Burocracia
Prioridades
Contratipo
Customizado
Informações

Ocorrências
29
20
15
14
13
11
9
8
7
7
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
-
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Unidade de registro
Padronização
Peças
Responsabilidades

Ocorrências

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por meio do resultado gerado pelo software, possibilitou-se a obtenção da
frequência das unidades de registros. Observa-se que dentre as unidades de
registro selecionadas, quase todas foram mencionadas ao menos uma vez. Em
concordância com os resultados da análise documental, os contextos reprovações,
máquinas/equipamentos e matéria-prima figuraram no topo das menções. De modo
geral, os resultados foram validados.
As unidades de registro validadas na análise frequencial foram utilizadas na
estruturação da análise categorial. Por meio das unidades de registro, analisou-se o
conteúdo (escrito) produzido na fase de entrevistas. Essa análise consistiu na
detecção da presença de núcleos de sentido. Os núcleos de sentido foram
identificados por meio de frequência em dados comparáveis. Portanto, a cada vez
que uma ou mais unidades de registro fora mencionada, o contexto ao qual ela se
referia transformou-se em uma categoria. O Quadro 32 apresenta as categorias
identificadas.

Quadro 32 - Resultados da análise categorial
(continua)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Categorias
Falta de matéria-prima
Cliente solicitar urgências
Não conformidade dos prazos
Imediatismo do calçado
Reprovações
Maquinários indisponíveis
Mão de obra despreparada
Não possuir estoques de matéria prima
Empresa trabalhar com estratégia produtiva MTO
Fluxo variável de materiais vindos da pesagem
Não existir padronização dos processos
Noção de Responsabilidades
Variabilidade da demanda
Variabilidade dos processos
Falta de matéria-prima nos fornecedores

Ocorrência

Porcentagem

13
12
10
9
9
8
5
5
4
4
4
4
4
4
3

10,078%
9,302%
7,752%
6,977%
6,977%
6,202%
3,876%
3,876%
3,101%
3,101%
3,101%
3,101%
3,101%
3,101%
2,326%
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Nº
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Categorias

Ocorrência

Porcentagem

Gargalo na injetora do controle de qualidade
Informações incompletas
Tempo elevado de set-up
Diversidade do portfólio
Atraso na chegada da matéria-prima
Burocracia
Diferença entre simulação no laboratório e produções
na manufatura
Especificações incompletas
Falha na detecção de inconformidades
Não mapear as necessidades dos clientes
Demora na aprovação
Demora na informação
Dificuldades para sequenciar cores
Fluxo de produção variável
Matérias-primas importadas sem estoque no Brasil
Necessidade de remodelar programação
Prazos justos para lidar com imprevistos
Fonte: Elaborado pelo autor.

3
3
3
3
2
2

2,326%
2,326%
2,326%
2,326%
1,550%
1,550%

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1,550%
1,550%
1,550%
1,550%
0,775%
0,775%
0,775%
0,775%
0,775%
0,775%
0,775%

As unidades de registro deram origem a 32 unidades categoriais. Sendo as
unidades categoriais extraídas do conteúdo validado pelos respondentes da
pesquisa, os dados gerados representam as ideias expostas pelos entrevistados.
Sendo assim, as 32 categorias são validadas qualitativamente como causas à
confiabilidade de entrega.
Por meio das categorias apontadas na análise categorial, realiza-se a análise
de relação. Elabora-se uma matriz 32x32, na qual as linhas representam os efeitos
indesejados e as colunas representam as causas. Para análise, relacionaram-se os
efeitos indesejados à suas possíveis causas. As relações foram detectadas por meio
das gravações de áudio. Para isso, adotou-se o seguinte critério: se o entrevistado
relaciona a causa ao seu respectivo efeito dentro de um contexto claro e conciso, a
causa e efeito são vinculados na tabela. Caso o entrevistado fosse redundante, ou
não se fundamentasse sua proposição, a causa era invalidada. O Quadro 33
demonstra as relações de causa e efeito detectadas.
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Quadro 33 - Resultados análise de relação
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Efeitos Indesejados
Falta de matéria-prima
Cliente solicitar urgências
Imediatismo do calçado
Não conformidade dos prazos
Reprovações
Mão de obra despreparada
Maquinários indisponíveis
Empresa desenvolver estratégia produtiva MTO
Fluxo variável de materiais vindos da pesagem
Não existir padronização dos processos
Noção de Responsabilidades
Variabilidade da demanda
Variabilidade dos processos
Falta de matéria-prima nos fornecedores
Gargalo na injetora do controle de qualidade
Informações incompletas
Tempo elevado de set-up
Atraso na chegada da matéria-prima
Burocracia
Diferença entre simulação no laboratório e produções na
manufatura
Especificações incompletas
Falha na detecção de inconformidades
Não mapear as necessidades dos clientes
Não possuir estoques de matéria-prima
Diversidade do portfólio
Demora na aprovação
Demora na informação
Dificuldades para sequenciar cores
Fluxo de produção variável
Matérias-primas importadas sem estoque no Brasil
Necessidade de remodelar programação
Prazos justos para lidar com imprevistos
Fonte: Elaborado pelo autor.

Causas apontadas
8,14,18,24
3
2,10,16,20
2
25
30
28
15
11
12
2,12
2,13,5

Ao todo, 21 causas foram apontadas pelos entrevistados como responsáveis
diretas à ocorrência de causas que afetam à confiabilidade de entrega. Em alguns
casos, mais do que um efeito indesejado foi relacionado à mesma causa e, em
outros, diferentes causas foram vinculadas a um único efeito. As 21 causas foram
validadas pelo critério adotado.
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Os dados validados na análise da literatura, documental e entrevistas serão
utilizados na construção das ARAs. A construção, sua lógica e os critérios utilizados
para refutar determinadas causas ou efeitos indesejados, são apresentados nas
seções a seguir.
5.4 ARA Literatura
Para construção da árvore da literatura, utilizam-se 23 efeitos indesejados,
coletados na revisão sistemática da literatura, apresentados na seção 5.1. A
construção das ARA’s seguiu a sequência de passos propostos por Noreen et al.
(1996, p. 154). Inicialmente, selecionam-se dez efeitos indesejados. O critério para
escolha baseia-se na quantidade (representatividade) de vezes em que esses
efeitos indesejados apareceram na literatura. Os dez primeiros efeitos indesejados e
o seu respectivo número de ocorrências foram: Coordenação com fornecedores (8),
Coordenação com Clientes (8), Lead time (7), PCP (6), Método para definir prazos
(5), Fluxo de informação (4), Padronização (4), Filas (3), Indicadores/Diagnósticos
(3) e Layout (3).
Definidos os primeiros efeitos indesejados, realizam-se as conexões lógicas
entre eles, representando condições de efeito-causa-efeito. Algumas dessas
conexões foram realizadas conforme proposto na literatura e outras propostas pelo
autor. As conexões propostas na literatura, apesar de consideradas na construção,
não eram fixas. Logo, as conexões foram posicionadas e reescritas de maneira a
apresentar existência de causalidade SE - ENTÃO. Após confirmada a existência de
causalidade, e os textos readaptados, o procedimento seguiu com o uso dos 13
efeitos indesejados remanescentes.
Finalizadas as conexões,

na próxima fase, realizam-se os ajustes

necessários. A ARA apresenta-se, em geral, respeitando os aspectos encontrados
na literatura. Para leitura e compreensão, demonstra-se um quadro informativo com
as respectivas simbologias e cores utilizadas na construção. O resultado da ARA é
apresentado na Figura 9.
Dentre os 23 itens, dois apresentam-se como os efeitos indesejados que
antecedem a confiabilidade de entrega, sendo eles: “Nº 4 - A capacidade de seguir o
planejamento da produção reduz” e o “Nº 21 - A qualidade dos produtos e processos
reduz”. O posicionamento desses itens pode ser explicado, pois, caso a
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programação não saia conforme o planejado (PCP, Nº 4), comumente acontecerão
atrasos positivos ou negativos. Além disso, diversas causas influenciam o
cumprimento das datas planejadas. O Nº 21 pode ser explicado, pois, mesmo que as
produções sejam produzidas na data programada, caso as especificações técnicas e
quantidades não estejam de acordo, a necessidade do cliente não será atendida.
Como causas-raiz, foram identificados sete itens, sendo eles: “Nº 16 - A troca
de informações é burocrática”, “Nº 1 - O relacionamento com os fornecedores não é
coordenado”, “Nº 2 - O relacionamento com os clientes não é coordenado”, “Nº 9 Não são utilizados registros ou indicadores de desempenho”, “Nº 36 - O fluxo de
responsabilidades não é claro”, “Nº 22 - Os processos não são revisitados” e “Nº 40 Não há manutenções programadas”.
A escolha das causas-raiz 1, 2 e 9 embasa-se no fato de que para definição
de um método criterioso para promessa de prazos, é necessário conhecer sua
capacidade, o desempenho dos fornecedores, e as necessidades dos clientes. A
partir do conhecimento desses três itens, as datas prometidas baseiam-se em
aspectos da realidade e não da subjetividade.
A escolha das causas-raiz 16 e 36 fundamenta-se no fato de que esses itens
possuem influência direta nos fluxos de informação e materiais. A capacidade de
seguir o planejamento depende da capacidade da empresa de manter o fluxo de
informações e o fluxo produtivo.
A escolha da causa 22 representa a não existência de melhoria contínua, que
impactará na inércia do sistema. Caso melhorias não sejam identificadas, a
qualidade dos processos tenderá a reduzir.
Por fim, a escolha das causas-raiz 40 e 41 representam impactos às filas da
manufatura. A existência de filas contribui para o aumento do lead time. Segundo
Szwejczewski, Mapes e New (1997), longos lead times representam inconstância do
sistema, o que dificulta no cumprimento das datas de entrega.
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Figura 9 – ARA Literatura

Fonte: Elaborada pelo autor.

91

5.5 ARA Documental
Para a construção da ARA documental, utilizam-se 20 efeitos indesejados.
Esses efeitos indesejados são provenientes dos documentos “Diário de Atrasos”,
“Metas de Planejamento”, “Planejamento de Produção” e “Programação de
Produção”. A construção seguiu os mesmos passos sugeridos por Noreen et al.
(1996, p. 154), adotados na construção da ARA da literatura. Os dez efeitos
indesejados escolhidos, baseados na representatividade, são: Reprovações (37),
Urgências (32), Falta de matéria-prima (32), Matéria-prima em falta no fornecedor
(31), Alteração do planejamento (24), Retrabalho (21), Alteração de máquina (15),
Não alinhou nesta máquina (14), Máquina em manutenção (11) e Matéria-prima não
veio (8). Após vincular os efeitos indesejáveis e realizar os devidos ajustes, a figura
10 apresenta a ARA documental.
Sete itens ligaram-se diretamente à confiabilidade de entrega, sendo eles os
números 5, 21, 23, 24, 25, 26 e 27. Os itens Nº 23 e Nº 24 representam efeitos
indesejados de qualidade, o produto está pronto, porém não apresenta as
características desejadas. Os itens Nº 5 e 21 representam falhas no planejamento.
Os itens Nº 25 e 27 representam as falhas provenientes dos serviços contratados. O
item Nº 26 representa a incapacidade de atender os clientes devido à falta de
matéria-prima.
Como causas-raiz, sete itens foram identificados, sendo eles os nºs 46, 47,
49, 50, 56, 58 e 59. A escolha da causa-raiz número 56 decorre do fato de que a não
existência de métodos que barrem OP’s com informações incorretas gera uma série
de efeitos de qualidade.
A escolha da causa-raiz Nº 46 decorre do fato de que a impossibilidade de
negociar prazos urgentes impacta o cumprimento da programação de produção. A
escolha da causa-raiz Nº 59 decorre do fato de que a inexistência de um plano de
manutenção ocasiona paradas de máquinas não planejadas. As paradas não
programadas geram a necessidade de realocar as produções sequenciadas na linha
defeituosa.
A escolha da causa-raiz Nº 58 decorre do fato de que a inexistência de um
método para definição dos prazos resulta em problemas como atrasos negativos e
dificuldades em cumpri a programação. A escolha da causa-raiz Nº 49 decorre do
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fato de que desconhecer as necessidades dos clientes contribuem para a ocorrência
de atrasos negativos e positivos.
A escolha da causa-raiz Nº 47 decorre do fato de que a inexistência de
indicadores ou diagnósticos sobre os serviços contratados pela empresa
impossibilita a mensuração do grau de confiabilidade dos meus fornecedores. A
escolha da causa-raiz Nº 50 decorre do fato de que a inexistência de estoques
programados ocasiona a dependência da empresa a somente produzir caso o
fornecedor atenda sua necessidade. Comumente, a empresa depende das matériasprimas em trânsito para poder iniciar suas produções. Caso o fornecedor não
entregue a matéria-prima no prazo, dificilmente a empresa conseguirá cumprir com
os compromissos assumidos com clientes. Ou seja, a confiabilidade da empresa
está diretamente relacionada ao grau de confiabilidade de entrega de seus
fornecedores.
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Figura 10 – ARA Documental

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.6 ARA Entrevistas
Para a construção da ARA das entrevistas, utilizam-se os dados provenientes
da análise categorial e os dados provenientes da análise de relação. A análise
categorial fornece 32 efeitos indesejados. A análise de relação serviu de critério para
escolha dos primeiros efeitos indesejados. Dentre os 32, foram escolhidos dez
efeitos indesejados e, conforme a análise de relação, construídos os vínculos de
efeito-causa-efeito. Os dez itens foram: (1) Falta de matéria-prima; (2) Cliente
solicitar urgências; (3) Reprovações; (4) Variabilidade da demanda; (5) Variabilidade
dos processos; (6) Falta de matéria-prima nos fornecedores; (7) Tempo elevado de
set-up; (8) Demora na informação; (9) Necessidade de remodelar programação; e
(10) Prazos justos para lidar com imprevistos.
Após confirmadas as existências de causalidade e conectados os 10 itens, os
demais itens foram incorporados à árvore. Feito isso, realizaram-se os ajustes
necessários, como a adição de efeitos indesejados para reforçar causalidades. O
resultado deste procedimento apresenta-se na Figura 11.
Três efeitos indesejados ocuparam o topo da pirâmide, sendo eles: “Nº 32 - O
planejamento da programação não será cumprido”, “Nº 5 - Maiores chances de
reprovação” e “Nº 37 - Produto não pode ser enviado para cliente”. O item Nº 32
refere-se ao não cumprimento do planejamento realizado. O item Nº 5 refere-se a
questões de qualidade do produto. Observa-se que questões referentes ao PCP e a
qualidade dos produtos (sobre o que tratam os itens Nº 5 e 32) haviam sido
mencionados nas ARAS da literatura e documental. O terceiro item que figura no
topo da imagem, porém, é mencionado pela primeira vez. O item Nº 37 refere-se a
aspectos posteriores à fase de planejamento e anteriores a fase de reprovação. O
item Nº 37 representa os produtos que não são testados a tempo, isto é, estão
produzidos e não possuem permissão para serem enviados ao cliente.
Como causas-raiz foram identificados nove itens, sendo eles os números 11,
16, 22, 35, 45, 52, 60, 61 e 69. A escolha das causas-raiz números 22, 60, 61 e 69
decorre do fato de que impactam o planejamento da programação de diferentes
maneiras. As causas Nº 60 e Nº 61 causam redução dos tempos de produção. O
item Nº 69 não permite ao PCP estocar estrategicamente matérias-primas, fazendo
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com que as faltas de matéria-prima consumam três dias do prazo da programação.
O item Nº 22 não permite que o fluxo de OPs seja constante.
A escolha das causas 11, 35 e 52 decorrem do fato de que manifestação
desses itens impacta tanto o PCP como compromete as características almejadas. O
item Nº 11 intervém na constância dos fluxos produtivos, ocasionando também
variabilidade à qualidade do produto. O item Nº 35 permite que a programação de
produção e as características de qualidade sejam comprometidas sob a ocorrência
de urgências. Um método para tratar urgências poderia evitar perdas em processos
decisórios. Esse item pode ser relacionado ao item Nº 11, não padronização de
processos. O item Nº 52 permite que possíveis ameaças ao planejamento e às
características da qualidade não sejam percebidas.
A escolha da causa Nº 45 decorre do fato de que a inexistência de processos
a prova de falha, permite que falhas ocorram sem ser detectadas. Procedimentos
que evitassem as causas poderiam reduzir ações para tratamento dos efeitos. Esse
item, portanto, compromete o grau de qualidade dos produtos.
A escolha da causa Nº 16 decorre do fato de que este item é a fonte de um
dos efeitos indesejados que se conectam diretamente à confiabilidade de entrega. O
PCP e as questões de qualidade foram apontadas nas outras ARAs, porém
questões relacionadas a aprovação dos produtos surgiram apenas na ARA das
entrevistas.
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Figura 11 – ARA Entrevistas

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.7 ARA Global
Para a construção da ARA global, exigiu-se uma postura diferente para
seleção dos efeitos indesejados. Devido ao fato de a ARA global representar uma
ramificação das demais ARAs, os efeitos indesejados da literatura, documentos e
entrevistas foram avaliados. Durante a avaliação, detectou-se que muitos dos efeitos
repetiam-se, enquanto outros apareciam em apenas uma das coletas. Para entender
as relações de similaridade, coletaram-se todos os efeitos indesejados. A coleta
objetivou fortalecer o embasamento técnico para construção da ARA global. O
Quadro 32 apresenta a listagem dos efeitos indesejados, e as fontes onde foram
detectados.
Quadro 32 - Efeitos Indesejados Globais
(continua)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Motivos
Coordenação com fornecedores
Reprovações
Falta de matéria-prima
Coordenação com clientes
Urgências
Lead time
Método para definir prazos
PCP
Falta de matéria-prima nos fornecedores
Imediatismo de clientes
Fluxo de informação
Retrabalhos
Máquinas em manutenção
Padronização de processos
Mão de obra despreparada
Filas
Não possuir estoques de matéria-prima
Indicadores/Diagnósticos
Layout
Atraso na chegada da matéria-prima
Noção de Responsabilidades
Falta operador
Processos produtivos
Demora para fazer acerto no laboratório

Entrevistas
X
X
X
X
X
X
X

Literatura
X
X
X
X
X
X
X

Documental
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
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Nº
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Motivos
Entrevistas
Variabilidade da demanda
X
Set-up
X
WIP
Burocracia
X
Gargalos
X
Conhecer capacidade
Perdas
Cancelamentos
Fluxo de materiais
X
Diversidade do portfólio
X
Informações incompletas
X
Qualidade
X
Revisitar processos
Especificações incompletas
X
Atrasos negativos
Falha na detecção de inconformidades
X
Não mapear necessidades dos clientes
X
Demora na aprovação
X
Matérias primas importadas
X
Prazos justos para lidar com imprevistos
X
Empresa trabalhar com estratégia
45
produtiva MTO
X
Fonte: Elaborado pelo autor.

Literatura

Documental
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

Por meio dos dados fornecidos pelo Quadro 32, analisa-se que os efeitos
indesejados seguiram três tipos de comportamento, sendo eles: (1) foram citados
em apenas uma fonte; (2) foram citados em duas fontes; e (3) foram citados em
todas as fontes.
Na construção da ARA global, destacam-se os efeitos indesejáveis por cores.
As cores simbolizam a procedência de sua coleta (literatura, documental ou
entrevistas). Devido ao fato de que efeitos indesejados comumente possuem mais
do que uma fonte, demandou-se a necessidade da criação de um critério para
escolha e codificação de cores. Analisaram-se as fontes, e constatou-se que os
dados provenientes dos documentos analisados possuíam maior expressão
numérica em relação aos dados provenientes das entrevistas e literatura. Devido ao
horizonte de tempo e forma de coleta, as fontes documentais, intuitivamente,
possuem resultados mais representativos numericamente. Observou-se, então, que
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o número de efeitos indesejados eram: literatura (24), documental (19) e entrevistas
(32). Portanto, adotou-se o seguinte critério:
- Caso o efeito indesejado fosse proposto apenas em uma das fontes de
dados, este efeito receberia a cor respectiva a sua fonte;
- Caso houvesse duas ou três fontes, a fonte em que o efeito indesejado
estivesse mais próximo do topo, seria a cor escolhida;
- Caso o efeito indesejado empatasse em duas ou três categorias, o
desempate seria decidido pelo número quantitativo. Ou seja, se ele fosse o terceiro
motivo mais citado na literatura e nos documentos, o número de ocorrências
desempataria.
Definidos os critérios para identificação das fontes, definiram-se as cores
respectivas a cada categoria. A definição de cores respeitou as cores utilizadas na
construção das ARAs respectivas ao assunto. Sendo os efeitos da literatura, beges;
documentais, verdes; e entrevistas, azuis. Como aspectos quantitativos não
influenciaram a coloração da maioria dos efeitos, a graduação de cores foi
desconsiderada.
Listados os efeitos indesejados e definidas as colorações, iniciou-se a
construção da ARA global. A construção seguiu os moldes propostos por Noreen et
al. (1996, p. 154), os mesmos utilizados na construção das demais ARAs. Os dez
primeiros efeitos indesejados utilizados na construção foram: (1) Coordenação com
fornecedores; (2) Reprovações; (3) Falta de matéria-prima; (4) Coordenação com
clientes; (5) Urgências; (6) Lead time; (7) Método para definir prazos; (8) PCP; (9)
Falta de matéria-prima nos fornecedores; e (10) Imediatismo de clientes. O critério
utilizado na escolha destes itens foi devido serem os 10 primeiros itens do Quadro
32. O Quadro 32 está ordenado conforme significância dos termos na coleta.
Portanto, esses dez itens representam alguns dos efeitos indesejados situados nas
primeiras posições das listas (literatura, documental e entrevistas).
Estando os 45 efeitos indesejados conectados, inicia-se a fase de ajustes.
Diferentemente das ARAs construídas anteriormente, esse passo não é ajustado
exclusivamente com contribuições do autor. Apresenta-se a ARA global para quatro
pessoas. Essas pessoas avaliam a ARA individualmente. Obtêm-se contribuições
para remanejo e reestruturação de alguns efeitos indesejados e adição de outros.
Finalizados os ajustes, permite-se a análise dos resultados obtidos. O topo da
pirâmide possui quatro efeitos indesejados conectados diretamente a confiabilidade
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de entrega. Os itens são: (1) Programação não ocorre conforme planejado; (2) O
nível de qualidade não é obtido; (3) As chances de reprovação aumentam; e (4) O
produto não pode embarcar para o cliente. O item número 1 representa a não
conformidade no cumprimento da programação (PCP). O não cumprimento da
programação afetará diretamente a confiabilidade de entrega. Os itens 2 e 3
representam aspectos de qualidade. Caso a qualidade almejada não seja atingida,
não será possível realizar a entrega, reduzindo a confiabilidade de entrega. O item
número 4 representa o intervalo entre a finalização da produção e o processo de
aprovação/reprovação. Caso o item não seja testado, não poderá ser entregue ao
cliente.
A ARA Global apontou 13 efeitos indesejados como causas-raiz a impactar a
confiabilidade de entrega. As causas-raízes apontadas são: (48) Não há métodos
para tratar urgências; (61) Não há plano de manutenção; (70) Não há critério para
nivelar o uso do recurso; (71) O método de cadastramento permite que produtos
sejam registrados erroneamente; (72) O projeto para facilitar o lançamento das OPs
não foi finalizado; (81) Os colaboradores não foram treinados para utilizar a
ferramenta de lançamento de ordens de serviço; (82) O critério adotado para
sequenciamento foi definido sem embasamento técnico; (83) Não há mapeamento
dos fluxos físicos e de informação; (84) Não existem análises para identificar a
viabilidade de estocar algumas matérias primas estrategicamente; (90) Os clientes
não são consultados para definir métodos de promessa de prazos; (91) Não são
realizados estudos/consultas para previsão de demanda; (92) Os indicadores
utilizados não possuem objetivos de melhoria, são tratados apenas como tarefas; e
(93) Os processos não possuem um responsável.
A escolha da causa-raiz Nº 48 decorre de que não é possível rejeitar alguns
pedidos de urgência. A existência de um método para tratar urgências poderia
reduzir os efeitos causados à programação.
A escolha das causas-raiz Nº 61 e 81 decorrem do fato de paradas não
programadas trazerem sérios riscos ao cumprimento dos requisitos de qualidade e
da programação. O item Nº 61 reduziria a ocorrência de manutenções corretivas.
Mesmo operacionalizando um plano de manutenção, as chances de paradas não
planejadas ainda existem. O item Nº 81 reduziria o processo de tomada de decisões
para correção dos problemas.
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A escolha do item Nº 70 decorre do fato de que a ociosidade do recurso indica
não faltar capacidade para atender à demanda. A necessidade de uso simultâneo
causa a impressão que a injetora é um gargalo. O nivelamento da utilização poderia
reduzir ou eliminar o problema.
A escolha dos itens Nº 71 e 72 decorrem do fato de que ambos limitam o
lançamento das ordens de produção. O tempo despendido em conferências e
burocracia consome parte do prazo disponível.
A escolha da causa-raiz Nº 82 decorre do fato de sequenciar as produções
sem embasamento técnico pode causa prejuízos a benefícios. O sequenciamento,
além de consumir tempo de set-up, caso mal planejado, pode ocasionar
contaminações. Produções contaminadas dificilmente não são reprovadas.
A escolha da causa-raiz Nº 83 decorre do fato de que não mapear os fluxos
físicos e de informação faz com que a compreensão sobre o sistema seja reduzida.
Não estabelecer as relações entre o sistema pode comprometer o fluxo produtivo e o
nível de qualidade.
A escolha da causa-raiz Nº 84 decorre do fato de que um estudo para
viabilizar estoques de determinadas matérias-primas poderia reduzir o consumo de
tempo despendido no transporte. O tempo de transporte consome em torno de 50%
do tempo disponível para produzir. Além de aumentar o tempo disponível de
produção, o prazo de entrega poderia ser reduzido.
A escolha dos itens Nº 91 e 98 decorrem do fato de que ambas tratam do
direcionamento das estratégias com base nas reais necessidades dos clientes.
Identifica-se que caso o cliente não faça parte da estratégia da empresa, dificilmente
haverá sincronia entre os dois. Além disso, possuir previsões de demanda contribui
para reduzir os impactos causados pela variabilidade da demanda.
A escolha do item Nº 92 decorre do fato de que medir sem objetivos consome
tempo e não gera ações efetivas. A utilização de indicadores sem um critério pode
inclusive influenciar o sistema a buscar resultados desfavoráveis. Sem as
informações corretas, impossibilita-se a melhoria dos processos.
A escolha do item Nº 93 decorre do fato de que não desenvolver um
colaborador para responsabilizar-se por um processo reduz as chances de que
melhorias aconteçam. Não revisitar os processos contribui para que a obsolescência
ocorra. Devido à diversidade dos produtos, a atualização dos processos poderia
alinhar os procedimentos, reduzindo reprovações e aumentando a confiabilidade.
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Expostos os resultados obtidos na coleta de informações e construídas as
ARAs, na próxima seção discutem-se os resultados. São articulados os elementos
apresentados neste trabalho, observando similaridades.
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Figura 12 – ARA Global

Fonte: Elaborada pelo autor.
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As organizações possuem dois objetivos: lucratividade e longevidade.
Estratégias

e

critérios

competitivos

intentam

alcançar

estes

objetivos.

O

posicionamento make-to-order e a confiabilidade de entrega são meios para este
fim. Por essa razão, é importante que haja estudos que explorem as relações desta
combinação. E, deste modo, promovam vantagens competitivas às organizações.
Sobre o método de trabalho, descrito na seção 3.2 deste estudo, utilizaram-se
três critérios para coleta de dados. Primeiramente, pesquisou-se na literatura
resultados e conclusões dos conhecimentos disponíveis nesta área. Posteriormente,
adotou-se um caso real, e coletaram-se registros documentais. Por último,
realizaram-se entrevistas com pessoas de diferentes setores, cargos e níveis
hierárquicos. Diferentemente do que foi encontrado na pesquisa literária, este estudo
é o único que contabiliza e analisa três fontes de dados. Sendo assim, contribui-se
para avanços e compreensão de três perspectivas de visão. Compreender três
perspectivas de visão fornece auxílio a pesquisadores que possuem limitações para
coleta de dados. Ao final, e mais importante, oferta-se o resultado da união dessas
três perspectivas.
Nos resultados adquiridos, pode-se afirmar, de maneira geral, que a
confiabilidade é dependente de um conjunto composto por três partes. Essas três
partes são a cadeia montante, a organização, e a cadeia jusante. As três partes
estão vinculadas, portanto, o alinhamento é fundamental para o sucesso. A
confiabilidade pode ser representada matematicamente como: “montante +
organização = jusante”. Sendo a montante representada pela confiabilidade exercida
pelo fornecedor; a organização, o prazo de transformação; e a jusante, o prazo de
entrega almejado pelo cliente. Caso o valor na equação representado pela jusante
aumente, a montante e organização poderão optar por manterem-se iguais ou
elevar-se. Caso mantenham-se iguais, a capacidade de alcançar os prazos terá
mais garantias (folga), porém, o fluxo de caixa poderá ser prejudicado, visto que
recursos são empregados antes do necessário, resultando em atrasos negativos.
Por outro lado, caso o valor da jusante reduza, ou os valores da montante e da
organização aumentem, o desequilíbrio penalizará o sistema, e poderá ser absorvido
por uma ou duas das entidades representadas.
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Neste estudo, indica-se que desconhecer as relações entre montante,
organização e jusante apresenta-se como a principal causa-raiz à redução da
confiabilidade de entrega. Nenhuma das 13 causas-raiz apontadas pela ARA Global,
separadamente, possibilita amplas vantagens sistêmicas. A compreensão e o
gerenciamento do conjunto permitem atingir a confiabilidade de entrega a níveis
elevados.
Assume-se que as ações a serem tomadas devam seguir uma sequência
lógica. Defende-se que o primeiro passo consista na mensuração dos níveis de
serviço desempenhados pela montante, nesse caso, transportadora e fornecedora
de matérias-primas. Para isso, recomenda-se a criação de indicadores de
desempenho.

Mensurar

ambos

é

fundamental

para

definição

do

valor

correspondente à montante na equação. Assim, permite-se acompanhar o
cumprimento dos prazos acordados. Um minuto a mais na montante corresponde a
um minuto a menos destinado à organização. Caso o serviço não seja entregue
conforme acordado, a organização, no papel de cliente, possui a liberdade de cobrar
a efetiva realização dos serviços. Além disso, medir a confiabilidade dos
fornecedores permite avaliar a renovação de contratos por fornecedores de maior
confiabilidade ou custos mais atrativos.
O segundo passo consiste na avaliação dos perfis de clientes. A avaliação
visa identificar o modelo de promessa de prazos (fixo ou variável) e a quantidade de
dias

necessários.

Definidos

os

prazos,

obtém-se

o

valor

da

equação,

correspondente à jusante. Junto a isso, recomenda-se a criação de indicadores para
verificar se os perfis elaborados correspondem à realidade dos clientes. Os
indicadores permitirão ajustes aos valores assumidos na equação.
Definidos os valores da montante e da jusante, automaticamente, define-se o
valor necessário a ser alcançado pela organização. Aponta-se que a organização
será responsável por gerenciar a transformação do produto e disponibilizá-lo dentro
do prazo. Recomenda-se a criação de indicadores que registrem as entregas. O
registro de entregas fornecerá dados para a identificação da presença de atrasos
negativos ou positivos. A empresa deverá ajustar-se de maneira a desempenhar o
resultado que lhe trará maiores benefícios, seja com margens de segurança (atrasos
negativos), ou com prazos enxutos. Caso a confiabilidade de entrega apresente-se
de forma reduzida, os indicadores fornecerão auxílio sobre onde prioritariamente
deverão ocorrer esforços de melhoria. Recomenda-se que os indicadores possuam
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responsáveis e que a responsabilidade esteja clara. A partir do momento em que se
concluem os três passos, as causas-raiz nº 92,93 e nº 98 da ARA Global são
impactadas positivamente. Portanto, recomenda-se que dentre as 13 causas-raiz da
Ara Global, estas devam ser tratadas prioritariamente.
Para atrasos creditados à organização, recomenda-se que a causa-raiz
identificada na ARA Global, a ser explorada primeiro, seja: (i) confiabilidade das
informações, preferencialmente no nascimento dos produtos (Nº 71). Presume-se
que é preferível fazer corretamente à fazer rapidamente. A segunda causa-raiz
apontada a ser explorada é: mapear os fluxos físicos e de informação (Nº 83). A
exploração dos fluxos físicos intenta identificar oportunidades para reduzir tempos
de movimentação e esperas.
Dentre as três partes que compõem a confiabilidade de entrega, recomendase que o valor atribuído à jusante não seja o primeiro a ser alterado. Constata-se
que aumentar o prazo de entrega prometido aos clientes demonstra-se
(erroneamente) como uma solução rápida aos problemas. Porém, aumentar o prazo
de entrega reduzirá níveis de competitividade (rapidez de entrega). Aumentar o
prazo da jusante fornece uma falsa percepção de solução, pois fará com que os
problemas persistam e, possivelmente, piorem. Recomenda-se que o prazo da
jusante seja ajustado somente se constatado que a montante e a organização –
mesmo que alinhadas – desempenham baixos níveis de confiabilidade.
Não se detecta a contribuição de visão associada deste estudo nas leituras
analisadas. No resultado das coletas, demonstra-se que a literatura aborda as três
partes da confiabilidade, porém trata-as separadamente. Os documentos sinalizam
para a montante e a organização. Em contrapartida, as entrevistas, em maioria,
focam na organização e na jusante. Este resultado explica-se pelo fato de que a
literatura engloba diversos estudos. Naturalmente, as três áreas são identificadas. A
ausência de análises sistêmicas e busca das causas-raiz faz com que os
tratamentos sejam direcionados singularmente. As análises documentais acusam a
montante e a organização, pois os responsáveis pelos registros têm pouco ou
nenhum contato com clientes. Por outro lado, as entrevistas, em maioria, acusam a
organização e o cliente, pois muitos dos entrevistados possuem contato direto ou
indireto com as solicitações do cliente. Apesar disso, na análise categorial das
entrevistas, os motivos com maior ocorrência alinham-se aos motivos apontados
pela coleta de documentos. A considerar que a análise documental transmite –
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quase que em sua totalidade – a visão de um setor, e as entrevistas da organização
inteira, verifica-se similaridade entre os principais fatores. As urgências e
reprovações figuram como as principais causas à redução da confiabilidade de
entrega. Os efeitos propostos pela literatura diferem das coletas, mas são
sinalizados nas estruturas das ARA’s. Uma explicação para isso fundamenta-se no
caráter formal da literatura, e informal dos registros e entrevistas. Os motivos
relacionam-se, mas apresentam-se de maneira diferente.
Sobre a estrutura das ARA’s, identifica-se que, comumente, a maioria dos
efeitos indesejados coletados não são categorizados como causas-raiz. Os efeitos
indesejados de maiores ocorrências figuram o topo ou o meio da estrutura,
dificilmente na base. Para este fato, entende-se que a percepção dos efeitos é mais
simples.

Para

detectar

causas,

geralmente

análises

mais

profundas

são

necessárias. Portanto, naturalmente, os efeitos serão mais citados nas coletas do
que as causas-raiz dos problemas.
Sobre as estruturas, as ARA’s da empresa (documental e entrevistas) e a
ARA da Literatura apresentam convergências e divergências. Em concordância, no
topo das três ARA’s a confiabilidade de entrega é precedida pela programação da
produção (PCP) e a qualidade dos produtos. Portanto, aponta-se que para se obter
a

confiabilidade

de

entrega,

prazo

e

qualidade

devem

ser

alcançados

conjuntamente. Do mesmo modo, a definição apontada no capítulo 2.1, página 21
diz: “[...] a confiabilidade de entrega é a habilidade de realizar entregas dentro dos
limites de prazo, respeitando o local, quantidades e especificações acordadas [...]”.
Portanto, há convergência entre as estruturas e a definição.
As três ARA’s abordam a coordenação com fornecedores, evidenciando a
importância da montante no cumprimento dos prazos. Exclusivamente nas ARA’s da
empresa, dividem-se os fornecedores em: (a) fornecedores de matérias-primas; e (b)
fornecedores de serviço (transporte). Observa-se que a separação em fornecedores
de serviço e material é apontada devido a efeitos indesejados detectados sobre
ambos prestadores. A coordenação com clientes também é abordada nas três
ARA’s, visando contribuir com a programação, evitando atrasos positivos e
negativos. Porém, nas ARA’s da empresa aponta-se que a coordenação com
clientes não protege o PCP de clientes com perfis imediatistas e da volatilidade da
demanda. Observa-se que a ARA da empresa contabiliza a variabilidade da
realidade (prática), enquanto a ARA da literatura representa o modelo ideal (teórico).
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Convergentemente, as três ARA’s apontam longos tempos de setup e
manutenções não programadas como prejudiciais ao tempo de recurso em
operação. Porém, apenas as ARA’s da empresa atribuem o absenteísmo como
causa a paradas não programadas. A padronização de processos também é
apontada pelas três ARA’s como causa à confiabilidade de entrega. Porém, a ARA
da Literatura aponta que somente a padronização não resolve o problema, é
necessário revistar processos, evitando que a inércia tome conta do sistema.
Observa-se que a reduzida existência de padronização na empresa indica criação
de novos processos e penaliza a atualização dos procedimentos existentes.
A ARA da Literatura atribui as reprovações à redução no controle dos
processos, provenientes de altos lead times e variabilidades do sistema. Por outro
lado, as ARA’s da empresa atribuem reprovações à presença de urgências e ao uso
de informações técnicas incorretas.
Estoques reduzidos e diversidade do portfólio são apontados pelas ARA’s da
empresa como causas à confiabilidade de entrega. Em contrapartida, a ARA da
Literatura não considera diversidade de portfólio e estoques reduzidos como
possíveis causas. A ARA da Literatura também aponta que longos lead times são
prejudiciais à confiabilidade de entrega. Por outro lado, as ARA’s da empresa
apontam que prazos enxutos são responsáveis pelos atrasos. Observa-se que, na
visão da empresa, prazos justos impossibilitam a absorção de imprevistos,
prejudicando o resultado final.
As três ARA’s abordam questões de informação. A ARA da Literatura
relaciona a informação à rapidez de produção. De outra forma, as ARA’s da
empresa relacionam a informação à confiabilidade de produção. Observa-se que a
literatura intenta priorizar a velocidade para reduzir as chances de erro, enquanto a
empresa intenta priorizar a confiabilidade da informação para reduzir os retrabalhos.
Dentre as ARA’s construídas, a ARA Global destaca-se pela eficiência e
eficácia na compreensão sistêmica e identificação das causas-raiz. Naturalmente,
por utilizar a visão de três fontes – possuindo, assim, maior expressão no número de
efeitos indesejáveis – sua análise é mais completa. Como resultado da construção
da ARA Global, identificaram-se 13 causas-raiz, listadas na seção 5.7. Observa-se
que, dentre as causas, pode-se sinalizar a ausência de métodos, planejamentos,
análises, consultas e critérios. Além disso, alguns métodos utilizados não possuem
critério. Em contrapartida, critérios foram definidos sem embasamento técnico. Em
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geral, as causas geram efeitos indesejados associados a problemas nos prazos,
relacionamentos entre montante e jusante, reprovações, planejamento da produção,
estoques e ocorrência de filas. Destaca-se que a ARA Global, diferente das demais
ARA’s, não aponta a ausência de indicadores como causa-raiz, mas sim, o emprego
equivocado dos mesmos.
Desconsiderando-se a existência da ARA Global, aponta-se a ARA das
entrevistas como a que mais se aproximou da identificação das causas-raiz
apontadas pela análise conjunta. Caso o pesquisador seja apto a coletar e
desenvolver apenas uma forma de coleta, assume-se que as entrevistas possibilitam
maiores ganhos. Caso o pesquisador não possua a possibilidade de entrevistar
colaboradores, aponta-se que a coleta documental pode fornecer dados importantes.
Porém, atenta-se para que a coleta considere dados de diferentes setores da
organização (se possível). Aconselha-se ainda que, se viável, coletem-se
documentos que sejam preenchidos conjuntamente por representantes de diferentes
setores. Caso a coleta seja iniciada juntamente ao estudo, aponta-se que a melhor
maneira de registro contempla-se na participação de diferentes áreas.
Por fim, neste estudo, recomenda-se que as construções das quatro ARA’s
sejam observadas. A observação conjunta permite maiores ganhos. Em especial,
aconselha-se maior atenção às causas-raiz identificadas na ARA Global.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura apresenta oportunidades para identificação e categorização dos
diferentes efeitos indesejados existentes nas organizações. A compreensão de suas
relações contribui para a evolução do entendimento das causalidades. Para a
realização deste estudo de caso, a análise de conteúdo apresentou-se como uma
ferramenta capaz de detectar e analisar holisticamente a existência de vínculos
desses efeitos indesejados. A partir dos vínculos apontados, possibilitou-se
compreender os impactos causados à confiabilidade de entrega. Em especial,
possibilitou-se a identificação das causas-raiz características às empresas que
desenvolvem estratégia de produção make-to-order.
Para alcançar o lucro e a longevidade, empresas MTO precisam desenvolver
bons níveis de confiabilidade de entrega. Desempenhar bons resultados neste
critério competitivo gera vantagem perante os concorrentes.
Os esforços devem ser concentrados nas três partes que compõem a
confiabilidade de entrega. O enfraquecimento de um dos três elos fragilizará o
sistema. Ainda que a confiabilidade de entrega atinja altos níveis, é recomendável
revisitar os prazos solicitados pelos clientes. Possuir alta confiabilidade de entrega
pode indicar que o prazo de entrega é demasiado longo e, assim, comprometer a
vantagem competitiva.
Por utilizarem-se diferentes fontes, as ARA’s naturalmente chegarão a
resultados variados. Percebem-se semelhanças das causas-raiz. Constata-se,
também, que boa parte dos efeitos indesejáveis se repete nas estruturas. A ARA
Global apresenta o melhor resultado entre as estruturas. Dentre as ARA’s
individuais, as causas-raiz detectadas nas entrevistas oferecem o resultado mais
próximo a global.
Dentre as causas-raiz identificadas, conclui-se que o planejamento criterioso
que antecede os problemas, potencialmente, reduz os efeitos indesejados. Além
disso, é preciso atentar-se aos indicadores utilizados. Sobre a utilização dos
indicadores, Goldratt (1991, p. 28) afirma: “diga-me como me medes e te direi como
me comportarei [...]”. O sistema tende a comportar-se de acordo com a maneira
como é medido, caso a medição seja a forma de avaliá-lo. Portanto, indicadores mal
aplicados podem prejudicar tanto quanto auxiliar.
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O trabalho limitou-se a analisar um curto horizonte de tempo. A razão disso
decorre da recente criação de muitos documentos e a recente transição da fábrica a
um novo ambiente. O tempo também limitou que o pesquisador pudesse
desenvolver e acompanhar formas de registro específicas à confiabilidade de
entrega. E apenas uma empresa que desenvolve estratégia MTO pode fazer parte
da pesquisa.
Avanços ainda precisam ser adquiridos no que tange ao critério competitivo
da confiabilidade de entrega. Para futuros estudos, o pesquisador sugere:
- realizar o mesmo método de trabalho em uma empresa que não possui
política de estoques reduzidos;
- realizar o mesmo método de trabalho em empresas com estratégia MTS;
- que a coleta de dados inclua a técnica de coleta grupo focal;
- aplicar as causas-raiz identificadas pela ARA Global e mensurar os
resultados.
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APÊNDICE A - TERMOS VALIDADOS COM OS PROFESSORES
Olá, meu nome é André Henrique de Britto, sou graduando do curso de
Engenharia de Produção da Unisinos. Estou sendo orientado pelo professor Daniel
Pacheco Lacerda. Gostaria de saber se você poderia contribuir com três questões a
respeito do meu trabalho de conclusão de curso.
Meu objetivo consiste em melhorar a confiabilidade de entrega das
empresas, no que diz respeito a cumprir os prazos prometidos. Através da teoria
das restrições, eu pretendo identificar os pontos à serem melhorados e desenvolver
ações que ajudem a fazer com que as datas prometidas sejam cumpridas com a
maior assertividade possível. A empresa que eu escolhi para desenvolver este
trabalho possui sistema make-to-order. Não possuímos estoques, e os produtos são
customizados, tendo um leque de inúmeras combinações.
As palavras-chave que estou utilizando para a pesquisa de artigos
relacionados ao tema são: delivery reliability; delivery dependability; theory of
constraints; make-to-order; just in time ; time-based competition

Você concorda com as palavras-chave?
Você sugeriria alguma outra palavra-chave?
Você indicaria alguém para me ajudar a respeito das duas questões
anteriores?

