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1  INTRODUÇÃO 

 

A maximização dos lucros da empresa é o objetivo de todos os seus proprietários. Para 

tal, a empresa escolhe um plano de produção que maximize seus lucros. Os lucros são 

compostos de receitas menos custos. Ao maximizar seus lucros, a empresa faz com que os 

conjuntos orçamentários de seus proprietários sejam os maiores possíveis. Portanto, é de 

significativa importância instruir os administradores das empresas quanto à maximização de 

lucros.  

Se o lucro é a soma total das receitas menos os custos da empresa, então a 

minimização dos custos é fator importante para os gerentes e administradores de empresas no 

mercado competitivo. De acordo com Varian (2016), se uma empresa maximiza os lucros e 

opta por ofertar uma determinada quantidade de produto, então ela deve minimizar o custo 

que têm para produzir esta quantidade de produto, sendo que se houvesse uma maneira mais 

barata de produzir, a empresa não estaria, neste momento, maximizando os seus lucros.  

Os desafios dos gestores e administradores de empresas são cada vez maiores perante 

as dificuldades das mesmas em manterem-se no mercado, ainda mais sob a necessidade de 

minimizar custos e o objetivo de maximizar lucros. Fatos que necessitam grande preparo dos 

profissionais à frente das empresas. Para tal, existem modelos de gestão que ampliam as 

possibilidades de desenvolvimento das organizações, dentre os possíveis, enquadra-se o 

modelo de gestão baseado em boas práticas.  

Cada organização possui uma realidade complexa e para direcionar a gestão 

organizacional para um caminho mais efetivo e assertivo, cabe considerar que uma gestão 

eficiente permitirá que a empresa seja proativa na prevenção e resolução de problemas. A 

tecnologia de avaliação de desempenho de sistemas de produção desenvolvida pelo Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos da Produção e Custos (NIEPC), do Centro Socioeconômico 

(CSE), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é capaz de oferecer diagnóstico de 

problemas de competitividade e de desenvolver o conhecimento da gestão da produção para 

melhorias no curto prazo e manutenção no longo prazo das soluções realizadas. Tendo em 

vista o amplo mercado brasileiro e sua grande variedade de empresas competidoras, estas 

medidas podem ser consideradas de bom grado. 
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O Brasil, em 2018, ocupava a quarta posição no ranking de maiores consumidores de 

produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (cuja sigla é: HPPC), sendo responsável 

por 6,9% do mercado mundial. Nos últimos 10 anos, o setor teve um crescimento de 8,2% e 

fechou 2017 com um crescimento de 3,2%, mesmo diante de um cenário de crise econômica 

(ABIHPEC, 2018). 

Os cosméticos passaram a ser reconhecidos e utilizados por consumidores de todas as 

classes sociais, principalmente pelas mulheres, pois, seus produtos deixaram de ser vistos 

como “fúteis” e passam a ser vistos por muitos como essenciais. Além disso, as pessoas estão 

se preocupando mais com sua beleza e bem-estar (SÁ, 2010). 

Os principais influenciadores dos expressivos dados do setor são: a participação 

crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho, o aumento da expectativa de vida, o 

lançamento constante de novos produtos, uma cultura cada vez mais voltada ao cuidado com a 

saúde e bem-estar e a participação do homem no consumo de produtos HPPC que vem se 

intensificando (ABIHPEC, 2018). 

Segundo a ABIHPEC (2018), o setor de beleza está entre os dez principais segmentos 

do varejo e mesmo com a instabilidade da economia brasileira, nos últimos anos, os 

consumidores, sobretudo as mulheres, não deixaram de fazer uso de produtos cosméticos e é 

neste segmento que se encontra a empresa objeto de estudo deste trabalho. A empresa 100 

Por Cento Ever Cosméticos está localizada na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e 

ocupa seu lugar no mercado de cosméticos produzindo itens de beleza específicos para 

cuidados com os cabelos. 

Os cabelos, dentro do mercado de cosméticos nacionais, recebem especial atenção, 

pois, trata-se de um elemento dotado de significativa carga simbólica e as suas mais variadas 

formas nunca passam despercebidas, tornando-se um dos principais meios de formação de 

identidade (BOUZÓN, 2008). Com toda a carga simbólica que os cabelos representam, a 

forma como as mulheres usam os seus fios está relacionada à autoestima, inserção e exclusão 

social. Neste contexto, os alisamentos se tornaram um dos procedimentos mais procurados 

pelas brasileiras nos salões de beleza, dando origem a uma gama extensa de produtos, como 

os produtos vendidos pela empresa objeto de estudo deste trabalho, que possui três diferentes 

linhas de produtos destinadas aos alisamentos. 
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Em todas as classes sociais, diversas práticas de cuidados e mudanças dos cabelos são 

observadas e mesmo para aqueles que por ventura optem em não realizar nenhuma 

intervenção nos fios, mantendo-os naturais, alguma informação será necessariamente 

transmitida, pois, de qualquer forma os cabelos comunicam e classificam, ocupando um papel 

decisivo na atribuição de significados culturais das mais diversas camadas sociais. Os cabelos 

têm o poder de revelar importantes aspectos e valores da sociedade brasileira (BOUZÓN, 

2008). 

Com tamanha importância dada ao setor de beleza feminino, é necessário que as 

empresas do setor estejam atentas e prontas para acolher as exigências, as mudanças e o 

crescimento do mercado, sendo que para tal, uma gestão eficiente da produção, capaz de 

maximizar ganhos e aprimorar a competitividade, se torna um requisito a ser constantemente 

perseguido. Este trabalho se baseia nesses pressupostos e, assim, o desempenho da empresa 

100 Por Cento Ever Cosméticos será analisado a partir dos elementos constitutivos de um 

sistema de produção, presentes na tecnologia desenvolvida pelo NIEPC, com o intuito de 

identificar pontos de possíveis melhorias para uma gestão mais eficiente e desenvolver 

competências organizacionais, agregando valor à produção por meio da criação de 

diferenciais, obtidos pela identificação e aplicação do modelo estudado. O instrumento capaz 

de diagnosticar os pontos fortes e fracos de um sistema de produção, que foi desenvolvido 

pelo NIEPC, abrange categorias de análise e fatores de resultado, os quais serão vistos no 

decorrer deste trabalho. O instrumento possibilita uma ampla interação dos colaboradores da 

empresa, que possuem suas percepções positivas e negativas de cada área da empresa e 

processo a ser estudada e assim, contribuem de forma efetiva para a identificação dos pontos a 

serem melhorados, buscando sempre a redução dos custos, a flexibilidade dos processos e a 

qualidade como um todo.  

Primordiais para a economia brasileira, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) são 

responsáveis por gerar empregos e por fornecer inúmeros benefícios a nível econômico do 

país. Dentro desta categoria de empresas, encontram-se as empresas que são gerenciadas e 

possuem quadros de funcionários compostos, em maioria, por integrantes da mesma família, 

estas são as empresas familiares, como é o caso da empresa-alvo deste trabalho. No Brasil, 

uma das características importantes das micro e pequenas empresas é a capacidade de 
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potencial transformação social que elas imprimem, além de serem em sua totalidade a maior 

massa geradora de empregos.  

As MPEs se adequam bem aos seus ambientes por terem como uma de suas principais 

características a proximidade com o cliente, com seus colaboradores, com a comunidade na 

qual está inserida e com seus fornecedores. Elas são responsáveis e criadoras de expressiva 

quantidade de números de vagas de trabalho e, por consequência, são geradoras de renda, 

além disso, são possuidoras de uma ampla gama de bens e de serviços, fazendo parte de todas 

as classes sociais e de toda a extensão do território brasileiro. Assinalando a importância das 

micro e pequenas empresas na economia, Bentes (2017-2018) afirma que essas empresas são 

as únicas capazes de levar bens e produzir serviços em qualquer lugar para qualquer cidadão, 

do mais perto ao mais remoto, a fim de atender necessidades individuais ou coletivas. 

Quanto à importância do papel desta modalidade de empresas no mundo, Silva (2004) 

argumenta que vários países têm feito investimentos neste tipo de empreendimento, e estes 

são responsáveis por grande parte da produção industrial e dos postos de trabalho em diversos 

países desenvolvidos. 

De acordo com Bentes (2017-2018), as MPEs são responsáveis por 27% do produto 

interno e empregam maior quantidade de profissionais com carteira de trabalho assinada do 

que as médias e grandes empresas. As micro e pequenas empresas buscam o lucro como 

resultado de suas operações, assim como qualquer outra empresa econômica, e para que seus 

produtos sejam competitivos no mercado seus gestores devem entender que a aplicação de 

certas teorias econômicas como as que são expostas no capítulo 3 deste trabalho são 

essenciais.  

 

 

1.1  TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Como resultado da concorrência econômica, a qualidade se mostra como uma das 

principais características capazes de diferenciar uma empresa na busca por uma posição 

competitiva, principalmente após os anos 1980, quando a revolução do conceito exigiu que as 

empresas passassem a investir fortemente em melhorias de bens, processos e serviços para 

sobreviverem (TEIXEIRA et al., 2012).  
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Por ser uma empresa de pequeno porte e de caráter familiar, a 100 Por Cento Ever 

Cosméticos enfrenta um mercado em que a concorrência e os consumidores exigem que se 

tomem providências eficientes para a gestão do negócio e sua sustentabilidade. Baseado no 

instrumento desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudo em Gestão da Produção e 

Custos (NIEPC), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que visa: avaliar, 

diagnosticar e auxiliar à tomada de decisão nos sistemas de produção, considerando uma 

perspectiva complexa das relações entre os diversos elementos que compõe tal sistema, este 

trabalho apresentará o emprego do instrumento para uma análise organizacional baseado nos 

pressupostos da teoria da complexidade, que pressupõe que a organização é composta de 

diversos elementos que interagem entre si e com o ambiente. 

  O instrumento considera que os fatores de resultado são a referência a ser atingida; as 

categorias de análise correspondem à estrutura do sistema de produção; as ações se dão sobre 

os fatores de práticas para alcançar os resultados (que pode ser equiparado a “boas práticas”); 

como saídas do sistema (outputs) a ferramenta proporciona as ideias de melhoria propostas 

pelos membros da organização que gerarão projetos de melhoria; esses projetos precisam ser 

implantados e constantemente verificados pelo processo de retroalimentação (ERDMANN, 

2016). 

      A construção deste instrumento salienta a importância de se ter e executar uma 

ferramenta de gestão e avaliação de desempenho, voltada para as empresas atuantes no setor 

de beleza feminino, que subsidie os gestores na formulação de estratégias e que os auxiliem a 

lidar com alto nível de assertividade em um ambiente competitivo como tal, pois, segundo 

Haguenauer (1983), em uma visão geral, a competitividade em grau de desempenho se 

expressa na posição alcançada pela organização no mercado em um determinado momento, 

resultado da combinação de uma série de fatores como preço, qualidade, grau de 

diferenciação dos produtos, dentre outros. 

De acordo com Roman et al. (2012), o estudo dos fatores de competitividade é 

importante para que se consiga o método adequado para o desenvolvimento de produtos e 

processos, com a utilização das melhores práticas para a excelência em custos, em qualidade e 

em prazos, e para que se possa identificar as necessidades dos consumidores, para que estas 

sejam atendidas por meio do produto oferecido. A observação dos fatores críticos é 

indispensável para que a organização consiga desempenhos melhores. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

Avaliar o desempenho do sistema de produção da empresa 100 Por Cento Ever 

Cosméticos, à luz das teorias vigentes, em especial dos conceitos de uma produção otimizada, 

que possa resultar em projetos de monitoramento contínuo com indicadores passíveis de 

serem alimentados ao longo do tempo. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

Pretende-se com este trabalho: 

 Averiguar os pontos a serem melhorados na empresa 100 Por Cento Ever 

Cosméticos, por meio da aplicação da tecnologia de gestão desenvolvida pelo 

NIEPC; 

 Elaborar projetos de melhoria, que permitam figurar o desempenho de ações 

geradoras de resultados, bem como os próprios resultados; 

 Registrar boas práticas identificadas na empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos. 

 

1.2.3  Justificativa 

 

A eficiência econômica da empresa, no mercado competitivo, está ligada a qualidade 

com que as tarefas são executadas dentro da mesma. Alcançar a maestria na gestão da 

corporação contando com a menor quantidade de recursos possível e produzindo da maneira 

mais eficiente, são resultados obtidos por meio de uma gestão adequada e com eficácia de alto 

nível. 

Com base na competitividade econômica do setor de beleza feminino, considera-se a 

gestão um elemento chave no adequado desempenho da corporação. Quando a empresa conta 

com uma gestão eficiente, seus passos e decisões visando o desenvolvimento são mais 

assertivos. 
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A aplicação da tecnologia de gestão desenvolvida pelo NIEPC possibilita o 

reconhecimento de melhorias no desempenho e aumento do nível de governança dos gestores, 

também permite identificar as necessidades do gerenciamento para alinhamento aos negócios, 

servindo assim como guia de gestão operacional. 

A justificativa deste trabalho está pautada no pressuposto de que um sistema de gestão 

eficiente pode prolongar a vida de uma empresa inserida em qualquer que seja o mercado, e 

auxiliar no processo de gestão da empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos é um desafio que 

agregará, em termos de relevância social, a possibilidade de uma reflexão crítica sobre as 

ações tomadas pela organização e que por meio do respaldo instrumental e informacional, 

poderá servir de referência das melhores práticas para que outras instituições do mesmo ramo 

possam identificar os fatores em que elas terão capacidades suficientes para buscar melhorias 

e atingir maiores níveis de eficiência. A realização deste trabalho terá como importância 

acadêmica a aplicação do instrumento desenvolvido pelo NIEPC em uma empresa voltada 

para o setor de beleza feminino, na cidade de Florianópolis, e poderá contribuir para trabalhos 

futuros voltados aos estudos da economia brasileira. Ademais, trabalhos com fins de avaliar a 

aplicabilidade do instrumento proposto já foram realizados em organizações industriais e de 

serviços, inclusive de serviços de saúde (SCHULZ, 2008; SANCHES, 2009; SILVEIRA, 

2010; MOREIRA, 2011). 

 

1.3  METOLODOGIA 

 

Este trabalho foi realizado, caracterizado como descritivo exploratório, de abordagem 

qualitativa, em forma de estudo de caso, está composto pelas seguintes etapas: pesquisa 

bibliográfica, trabalho de campo, organização, tratamento e análise dos dados. No final dos 

trabalhos, foram elaborados planos de ação para melhorias das práticas organizacionais da 

empresa-alvo deste estudo. Em termos de operacionalização de cada etapa, elaborou-se o 

quadro 1. 
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Quadro 1 - Etapas e operacionalização da pesquisa. 

Etapa Descrição 

Pesquisa 

bibliográfica 

Revisão do método de diagnóstico desenvolvido pelo NIEPC e das 

teorias econômicas. 

Aplicação do 

método 

Composição do grupo de trabalho representativo de todas as áreas da 

empresa. 

Avaliação de 

resultados (1) 

Compilação dos resultados, com dimensionamento dos indicadores 

(categorias de desempenho e fatores de resultados).  

Avaliação de 

resultados (2) 

Construção de planos de ação ou sua revisão e adequação, se já 

construídos na própria organização. 

Encaminhamento 

de resultados 

Elaboração de um plano para gestão de projetos de aperfeiçoamento 

da gestão. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

A tecnologia de gestão segue o modelo do instrumento já construído pelo NIEPC que 

está representado na figura 1. 

Figura 1 - Modelo de instrumento. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Com base na Figura 1, pode-se dizer que a relação entre as categorias de análise e os 

fatores de resultado origina assertivas que compõem quadros de diagnóstico. Essas assertivas 

devem ser respondidas em escala Likert de 1 a 5, sendo 1 para o pior cenário e 5 para o 

melhor cenário, pelos integrantes da organização analisada. (ERDMANN, 2016) 

A relação é dada pela nota recebida em cada assertiva, onde são classificadas em 

fortes e fracas. São contemplados dois cenários, um péssimo e outro ótimo, que são 

elaborados para explicar cada assertiva. Nestes cenários são descritos os fatores de prática que 

geram os resultados esperados. Além dos cenários, há para cada assertiva um campo para 

‘ideias de melhoria’ que os participantes devem preencher com suas contribuições. 

O intuito das assertivas é fomentar a participação dos colaboradores na avaliação das 

situações, despertando neles a criatividade e a exteriorização de ideias de melhoria, caso 

percebam essa necessidade.  

Por fomentar a participação e a comunicação dos colaboradores da organização, esta 

ferramenta tem como consequência o surgimento de questionamentos a respeito dos processos 

produtivos realizados. Tem-se então que um dos princípios norteadores deste instrumento é a 

problematização, capaz de gerar um diagnóstico mais próximo da realidade e ideias de 

melhorias advindas de pessoas que estão inseridas no contexto da organização (AZEVEDO; 

ERDMANN, 2012). 

O instrumento desenvolvido para análise organizacional deve ser aplicado com a 

participação dos integrantes da organização, o que possibilita um maior envolvimento e 

comprometimento com o diagnóstico e com os projetos de melhoria gerados. É composto por 

13 quadros com 3 relações cada, resultando em 39 assertivas que contemplam a relação entre 

as categorias de análise (13) e os fatores de resultado (3). 

Para uma maior compreensão, mostra-se uma parte do instrumento por meio do 

exemplo da categoria ‘Controle da produção”, expressa no quadro 2:  
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Quadro 2 - Controle de produção. 
CONTROLE DA PRODUÇÃO 

A função controle tem como objetivo garantir que as atividades ocorram dentro do previsto, identificando 

e corrigindo falhas, permitindo uma prestação de serviços mais adequada às necessidades dos usuários. 

 

FATORES DE RESULTADO 

CENÁRIO 1 

(PÉSSIMO) 

CENÁRIO 5 

(ÓTIMO) 

NOTA 

Custo: O controle da produção 

permite o acompanhamento 

adequado da utilização dos 

recursos, identificando pontos de 

desperdício. O ato de controlar 

pode inibir o uso inadequado dos 

recursos, reduzindo custos. 

Não há controles para a 

verificação dos custos 

gerados no decorrer do 

processo produtivo. 

Os controles existentes 

verificam os custos 

gerados no decorrer do 

processo produtivo. 

Flexibilidade: Ao ter o controle dos 

processos produtivos a organização 

percebe demandas não atendidas e 

pode adequar o processo de forma a 

atender às diferentes necessidades 

dos usuários. 

A organização não se 

preocupa em controlar se o 

processo produtivo está ou 

não adequado às demandas 

dos usuários. 

Os controles existentes 

permitem analisar se as 

demandas dos usuários 

estão sendo devidamente 

atendidas. 

Qualidade: Ao controlar a produção 

a organização torna-se mais eficaz 

em identificar falhas e pontos 

passíveis de melhoria, elevando 

consequentemente a qualidade do 

processo produtivo. 

A falta de controles não 

permite uma atuação na 

melhoria do processo, pois 

não se sabe onde se deve 

melhorar. 

Os controles fornecem 

informações sobre as 

falhas e os pontos a 

melhorar no processo 

produtivo. 

Fonte: Elaboração própria (2019).  
 

Para que a aplicação do instrumento fosse possível, os funcionários da empresa 100 

Por Cento Ever Cosméticos foram convidados a participar da realização deste trabalhado 

respondendo ao instrumento de avaliação. Do quadro funcional formado por 12 pessoas, 7 

aceitaram participar da pesquisa, assim, os mesmos receberam orientação em pequenos 

grupos para que houvesse uma adequada compreensão dos elementos que constituem as 39 

assertivas contempladas pelo instrumento criado pelo NIEPC. Após responderem ao 

questionário de forma individual, foi realizada uma reunião grupal para debate das notas 

atribuídas individualmente. Durante a reunião com os participantes, foram apontados os 
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elementos que geraram e definiram, em coletividade, as notas finais atribuídas para cada uma 

das assertivas. 

Com as notas finais decididas de forma coletiva pelos participantes, os dados foram 

compilados em uma tabela no programa Excel e expostos no capítulo 4 deste trabalho. 

Após a análise dos dados, em uma segunda reunião com os participantes, foram 

discutidos os resultados e então, em pequenos grupos, os mesmos montaram planos de 

melhorias, elaborados a partir das ideias de melhorias levantadas ao longo da aplicação do 

instrumento, conforme exposto no capítulo 5. 

 

2  A PRODUÇÃO NO INTERIOR DA EMPRESA ECONÔMICA 

 

Neste trabalho acadêmico, a produção é contemplada como um amplo e unificado 

sistema que engloba várias áreas da organização. Estas áreas estão diretamente relacionadas 

aos objetivos e metas da organização, e assim, toda organização pode ser considerada como 

um sistema de produção em si. O produto, ou seja, o que é produzido, pode contemplar 

formas materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, na linguagem da gestão da produção, 

pode ser um pacote de valor (CORRÊA; CORRÊA, 2007). 

Um sistema de produção qualquer pode ser compreendido em subsistemas de entrada, 

de saída, de planejamento e de controle. Os subsistemas de entrada são aqueles relacionados 

ao suprimento de materiais, controle de salários, provisões de capital de giro, abastecimento 

de mão de obra e administração dos recursos humanos disponíveis, fornecimento de energia, 

água e outros componentes essenciais para a produção. Os subsistemas de saída são os de 

expedição e distribuição. Os subsistemas de planejamento transcorrem da necessidade 

contínua de planejar e controlar a produção. São atividades de planejamento da produção, 

programação e carga, especificações de produtos, planejamento da qualidade, quantidade e 

tempo necessário de produção. Os subsistemas de controle são incumbidos da inspeção, 

manutenção, custos, processos e estoques, que servem para assegurar conformidade aos 

objetivos e planos. E, as fronteiras do sistema podem ser as suas instalações e o layout 

correspondente (ERDMANN, 2016). 

Conforme Harding (1981), o sistema de produção é um conjunto de partes inter-

relacionadas, cujo as quais, quando ligadas, atuam de acordo com padrões estabelecidos sobre 
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inputs (entradas) com a finalidade de produzir outputs (saídas). Os sistemas de produção 

compõem-se de subsistemas que se relacionam entre si. São os fragmentos que, a partir de um 

conjunto de regras, atuam sobre as entradas, processando alguma coisa e transformando-a em 

saídas, de acordo com os objetivos da organização. 

Os gestores, segundo Hampton (1992), operam no sistema de produção, sob condições 

turbulentas na maioria das vezes, aplicando práticas que busquem analisar os fenômenos 

numa perspectiva que abrange o conjunto da instituição como um todo. Diante das condições 

com as quais os gestores trabalham, é imprescindível que tenham conhecimento sobre quais 

são os processos de otimização da empresa econômica, para que desta forma a produção 

também possa ser otimizada, e estes processos serão abordados no próximo tópico deste 

capítulo. 

 

2.1  OS PROCESSOS DE OTIMIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Dentro da gama de medidas analisadas pelo gestor de uma organização, assume-se o 

objetivo de maximizar lucros, e para que tal desejo seja atingível, a minimização de custos é 

uma condição desejada, tanto quanto necessária. Na literatura microeconômica, Mankiw 

(2009) identifica que os lucros são compostos pela receita total diminuída dos custos totais. 

Segundo Mankiw (2009), ao analisar com mais profundidade os custos totais de uma 

empresa, é possível diferenciar os seguintes tipos de custos: custos fixos, são custos que não 

variam com a quantidade produzida, ou seja, a empresa incorre neles mesmo que não produza 

nada; custos variáveis, são custos que variam de acordo com a quantidade produzida, e 

diferentemente dos custos fixos, os custos variáveis aumentam ou diminuem de acordo com a 

produção da empresa e são nulos se a empresa não produzir nada; o custo total médio é o 

custo total dividido pela quantidade produzida, ao esmiuçar o custo total médio, ainda 

encontra-se o custo médio fixo e o custo médio variável, que são respectivamente divididos 

pela quantidade produzida, obtendo então, os custos médios de produção de cada unidade; o 

custo marginal aponta o aumento do custo total decorrente da produção de uma unidade 

adicional.  

Quanto às receitas da empresa, Mankiw (2009) aponta que são determinadas como: a 

receita média, que decorre da receita total dividida pela quantidade vendida e a receita 
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marginal, que trata da variação da receita total decorrente da venda de uma unidade de 

produto adicional. 

Diante do desafio de minimizar os custos, encontra-se o objetivo da maximização de 

lucros, para tanto, as decisões tomadas devem ser eficientes e assertivas. A maximização dos 

lucros está ligada a diversos fatores, sendo os custos e as receitas da empresa os principais 

deles. Estes dois importantes fatores, bem como a função de produção, serão abordados de 

forma mais incisiva nos próximos tópicos deste capítulo. 

A elaboração de um produto, seja ele um bem ou um serviço, se desencadeia em um 

sistema produtivo, que por sua vez, possui uma série de inter-relações que resultam no seu 

desenvolvimento. O desenvolvimento da empresa como sistema produtivo é necessário no 

mercado competitivo, em visão do crescimento do sistema e considerando a competitividade 

do mercado, a gestão adequada do sistema de produção como um todo é um fator estratégico 

para os negócios. 

Portanto, como afirma Erdmann (2016), gerir uma organização, qualquer que seja o 

seu porte, em um mundo complexo, requer capacitação máxima, desenvolvimento de 

competências, inovação constante e postura empreendedora. Seus apontamentos também se 

referem à luta pela competitividade, que causam a necessidade de agregar valor à produção 

por meio da criação de diferenciais, obtidos à custa de inovação de produtos e processos. E 

estas mudanças de estilo no mercado, trazem à tona uma necessidade de se manter uma 

equipe de trabalho de colaboradores com flexibilidade e iniciativa para a realização de várias 

tarefas simultâneas e complexas, além da resolução de problemas inesperados. 

Desta maneira, como forma de orientação para uma gestão mais efetiva, cabe utilizar 

um modelo simples de gestão, porém, capaz de absorver um mercado complexo, visando 

segundo Erdmann (2016), aproximá-lo da realidade, sem abrir mão de um convívio 

compreensível e de condução da organização na direção da sustentabilidade (sobreviver e 

produzir resultados). 

A gestão eficiente oportuniza a pró-atividade frente aos problemas, permite ainda, a 

obtenção da maior eficiência dos recursos e possibilita guiar a produção e as vendas para a 

obtenção dos melhores resultados, sendo que dentre os melhores resultados possíveis, o mais 

desejado é a maximização dos lucros, que será abordado no próximo tópico. 
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2.1.1  A maximização dos lucros 

 

Ao estudar a teoria econômica, entende-se que as empresas tentam maximizar os 

lucros para aumentar a satisfação de seus proprietários. Dentro de um mercado competitivo, 

considera-se que as empresas são tomadoras de preço e cabe à empresa estabelecer o nível de 

produção satisfatório para maximizar os seus lucros. As empresas devem escolher o nível de 

produção em que a diferença entre receita e custo é maximizada, dado que, segundo Pindyck e 

Rubinfeld (2006), o lucro da empresa é justamente a diferença entre a receita total e o custo 

total e a maior diferença entre eles é o que define o ponto de produção que maximiza o lucro 

da empresa. Este princípio está ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 - Princípio de maximização de lucro. 

Fonte: Pindyck e Rubinfeld (2006). 

 

Conforme a Figura 2 ilustra, a empresa opta por um nível de produção (q*), que 

maximiza os seus lucros (π) e condiz com a diferença ocasionada entre os pontos A e B que 

estão relacionados à receita (R) e ao custo (C).  

Para a situação ilustrada na Figura 2 quando o nível de produção é baixo, os lucros são 

negativos, pois conforme veremos na sessão 3.1.2 deste trabalho, os custos fixos da empresa 
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existem mesmo quando o produto é zero. Pindyck e Rubinfeld (2006) apontam que conforme 

a produção vai aumentando, a receita da empresa cresce de forma mais rápida que o custo, e 

assim o lucro se torna positivo e continua crescendo até o ponto em que a produção seja q* 

unidades, e então neste ponto a receita marginal e o custo marginal se igualam, ponto em que 

as inclinações são iguais. 

Esta regra de igualdade entre receita marginal e custo marginal é válida para qualquer 

empresa, seja ela competitiva ou não, e pode ser expressa matematicamente da seguinte 

maneira: 

O lucro, que é expresso como, π = R / C, é maximizado no ponto onde uma unidade 

adicional de produto não altera o lucro, isto é: 

 

Δπ / Δq = ΔR / Δq – ΔC / Δq = 0 

 

Nesta representação algébrica, ΔR / Δq é a receita marginal (RMg) e ΔC / Δq é o custo 

marginal (CMg), desta forma obtém-se a maximização do lucro quando: 

 

RMg(q) = CMg(q) 

 

2.1.2  Os custos 

 

Os custos da produção provêm da junção entre os preços dos insumos utilizados, com 

a quantidade dos mesmos. Os custos afetam diretamente as escolhas dos empresários, porém 

os custos não são considerados apenas como gastos gerados no decorrer da produção, que são 

os custos explícitos, eles podem ser classificados também como custos implícitos, e segundo 

Mankiw (2009), estes são os custos de oportunidade da empresa.  

De acordo com Makiw (2009), além dos custos de oportunidade, existe o custo total da 

empresa, que é arquitetado pela soma dos custos fixos aos custos variáveis empregados na 

produção. Os custos fixos se mantêm estáveis e não se alteram com o nível de produção da 

empresa, eles existem constantemente na empresa, cessando somente com o encerramento das 
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atividades da mesma. Já os custos variáveis, se alteram de acordo com o nível de produção da 

empresa, e também devem ser considerados no momento da tomada de decisão. 

Na decisão de quais insumos serão utilizados e em que quantidade serão empregados 

no processo de produção, é essencial entender dois conceitos base de custos econômicos. São 

eles, o custo total médio e custo marginal. Conforme Mankiw (2009), o custo total médio e o 

custo marginal são úteis para analisar o comportamento da empresa. Além destes, é necessário 

considerar para fins de custo da produção o custo fixo médio e o custo variável médio, que 

juntamente com os demais são formadores das curvas de custos típicas de uma empresa, 

representadas na figura 2. Tem-se então as seguintes equações representando respectivamente, 

custo total médio, custo marginal, custo fixo médio e custo variável médio: 

 

CTM = CT / Q 

Cmg = ΔCT / ΔQ 

CFM = CF / Q 

CVM = CV / Q 

 

O custo fixo médio tem por tendência natural ser decrescente em função do aumento 

do nível da produção, isto se dá devido aos custos fixos da empresa serem sempre os mesmos, 

conforme já mencionado. 
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Figura 3 - Curvas de custos típicas. 

 

Fonte: Mankiw (2009). 
 

Com base na figura 3, observa-se que os custos marginal e variável médio diminuem 

durante determinado tempo antes de passarem a aumentar, isto se dá porque as empresas, em 

grande parte, possuem produto marginal crescente antes de produto marginal decrescente. 

 

2.1.3  A escolha dos insumos na produção 

 

Para Varian (2016), as categorias em que são classificados os fatores de produção são 

amplas e contemplam terra, trabalho, capital e matérias primas. Também afirma que o 

conceito de capital inclui bens de capital, que são bens produzidos, e além de ser fator de 

produção em si, o capital pode também significar o dinheiro usado no negócio. É por isso que 

existe uma diferenciação entre capital físico e capital financeiro. 

Cada insumo utilizado na produção gera uma certa quantidade de produto, a 

visualização dessa relação é facilitada quando somente um insumo é variável, diante dos 

outros que permanecem fixos. Este exercício alcança o produto médio e marginal de um 

determinado insumo, o produto médio é dado pela produção total, dividida pela quantidade de 
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insumos utilizados. Já o produto marginal é a quantidade de produto que será produzido a 

mais quando é utilizado uma unidade adicional de insumo na produção. As equações a seguir 

representam respectivamente produto médio e produto marginal: 

         

          

 

Ao analisar a variação de dois insumos, como por exemplo capital e trabalho, se 

verifica também a relação entre a variação e as respostas causadas na produção. Segundo 

Pindyck e Rubinfeld (2006) quando o produto é mantido constante e a combinação de 

insumos é alterada, os diferentes resultados obtidos na produção podem ser representados 

geometricamente usando uma isoquanta, que representa a curva diversas combinações 

possíveis dos fatores de produção que cheguem a mesma quantidade de produto. A isoquanta 

é definida pela taxa marginal de substituição técnica (TMST). A TMST indica a taxa com que 

a quantidade de um insumo pode substituir o outro para manter o nível de produção. A TMST 

para a relação capital e trabalho é representada pela seguinte equação:  

                          

 

Quando a TMST se equipara com a relação dos preços dos insumos é obtida a sua 

eficiência na utilização dos insumos. De outra maneira, é obtida a eficiência da TMST quando 

ela tangencia a menor linha de isocusto possível, isto porque a linha de isocusto considera 

todas as possíveis combinações dos insumos, considerando um custo total. 

A relação citada acima pode ser visualizada graficamente na figura 4 que demonstra a 

substituição de insumos quando o preço de um deles é alterado. 
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Figura 4 - Substituição de insumos quando o preço de um deles muda. 

Fonte: Pindyck e Rubinfeld (2006). 

 

Na figura 4, quando a empresa verifica uma curva de isocusto C1 ela produz uma q1 

no ponto A com L1 unidades de trabalho e K1 unidades de capital, quando o preço do insumo 

trabalho sobe, aumenta a inclinação da curva de isocusto. O produto q1 passará a ser obtido 

no ponto B da curva de isocusto C2, utilizando então L2 unidades de trabalho e K2 unidades 

de capital. 

 

2.1.4  A função produção 

 

De acordo com Pindyck e Rubinfeld (2006), em um determinado processo produtivo, a 

quantidade máxima que uma certa relação de insumos é capaz de produzir é representada pela 

função produção. Na função produção, os insumos utilizados no processo de produção são 

apresentados em uma equação onde o resultado será a quantidade de produto final a ser 

produzida. A função produção pode ser escrita da seguinte maneira: 
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Na função produção, a quantidade produzida depende de dois insumos principais, 

capital (K) e trabalho (L). Esta função indica a quantidade produzida com uma determinada 

combinação de insumos, mas isso não significa que tal combinação seja definitivamente a 

melhor possível. Para obter a combinação ideal dos insumos, é necessário usar o método 

multiplicador de Lagrange.  

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2006), o método dos multiplicadores de Lagrange é 

uma técnica que pode ser utilizada quando se deseja maximizar ou minimizar funções que 

estão sujeitas a restrições. Com este método então, é possível obter o menor custo, 

considerando a quantidade a ser produzida, otimizando o uso dos insumos. 

Para a aplicação do método, o produto marginal de cada item de insumo é positivo, 

mas a variação do produto marginal em função do aumento do item de insumo é negativa, 

devido à diminuição da produtividade marginal do fator variável. 

Então, é dada a função: 

         

 

Representando a restrição de produção temos Q0, então buscaremos a minimização 

dos custos, representada pela função custo, na qual w representa o custo do trabalho e r o 

custo do capital, tem-se então:         

 

Ao fazer a determinação da quantidade de cada insumo que a empresa irá utilizar para 

a quantidade Q0, com o objetivo de minimizar o custo, será utilizado o método dos 

multiplicadores de Lagrange. O lagrangiano, segundo Pindyck e Rubinfeld (2006), é 

determinado pela equação que verifica os custos da empresa, somado do multiplicador de 

Lagrange (λ) e em seguida multiplicado pela restrição de produto da empresa: 
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          [       ] 
 

O que a empresa busca encontrar são as condições necessárias para minimizar os 

custos e para que esta premissa aconteça, é preciso derivar o langragiano em relação aos 

insumos e ao multiplicador de Lagrange, e em seguida igualá-lo a zero: 

                                                    

 

Ao unir as equações anteriores, iremos obter a seguinte equação, que representa de 

fato o multiplicador de Lagrange, e que é a condição de minimização de custos para uma 

determinada produção: 

        ⁄          ⁄     

 

O resultado obtido com esta equação serve para apontar o custo de uma unidade 

adicional de produto para cada item de insumo. Para a seleção de insumos ser ótima, o custo 

do produto por unidade de insumo a mais deve ser o mesmo para cada componente de insumo 

da função produção, desta forma, o preço de uma unidade de insumo dividida pelo seu 

produto marginal deve ser idêntico para todos os insumos.  

Assim como o método multiplicador de Lagrange serve para definir o menor custo 

para uma determinada quantidade a ser produzida, pode-se utilizá-lo para maximizar a 

utilização dos insumos. O objetivo se torna então maximizar a função de produção e, como 

restrição, tem-se a função custo: 
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Sendo assim, o lagrangiano passará a ser: 

         [        ] 
 

É necessário novamente derivar a equação: 

                                                    

 

Ao unir as funções, o resultado é a condição necessária para maximizar a produção:        ⁄          ⁄     

 

2.2  OS FATORES DE RESULTADO E A COMPETITIVIDADE 

 

O termo competitividade se corporificou no ambiente das organizações como um fator 

decisivo para a sobrevivência no mercado. O conceito de prioridades competitivas pode ser 

entendido como um conjunto de opções de prioridades que a organização precisa ter para 

competir no mercado durante certo horizonte de tempo (SANTOS, PIRES e GONÇALVES, 

1999). 

Para Coutinho e Ferraz (2002), o desempenho competitivo de um sistema é 

condicionado por três conjuntos de fatores: sistêmicos (aqueles que são externos ao ambiente 

da empresa e podem afetar diretamente a configuração dos fatores estruturais e a capacidade 

competitiva da empresa), estruturais (referem-se ao setor no qual a empresa opera e são 



34 

 

 

 

aqueles fatores que estão parcialmente sob sua influência) e internos (compreendem traços e 

condições que estão sob a esfera de decisão dos empresários ou executivos). 

Fatores de resultado dizem respeito a como as organizações percebem os requisitos do 

mercado e os priorizam como objetivos a serem alcançados. As prioridades competitivas 

podem, também, ser encontradas na literatura sob a expressão ‘requisitos de mercado’ ou 

‘objetivos de desempenho’. Tais requisitos são traduzidos para a produção como capacidades 

ou fatores de resultado que expressam o entendimento das exigências de mercado por parte da 

organização (SLACK, 1997). 

Os fatores de resultado são características importantes para a organização ser bem 

sucedida no longo prazo e, portanto, altamente desejáveis, define-se por características de 

resultado aquelas capazes de proporcionar competitividade de forma direta à organização: os 

custos (baixos), a flexibilidade (de produto e processo, se alta), a confiabilidade (do produto 

em uso, da entrega, se alta), a rapidez (da entrega, da prestação do serviço, se alta), e a 

qualidade (do produto e do processo, se alta) (PIANA; ERDMANN, 2011). 

Com o embasamento teórico obtido por meio dos autores citados no decorrer desta 

revisão teórica, pode-se entender que uma gestão eficiente é capaz de auxiliar a conferir 

competitividade para a empresa, além de otimizar o processo produtivo, maximizar os ganhos 

e reduzir os custos da mesma. 

Dentre os diversos modelos de gestão passíveis de serem realizados em uma empresa 

econômica, o sistema de gestão baseado em boas práticas é o modelo que será aplicado na 

empresa-alvo deste trabalho e demonstrado no decorrer dos próximos capítulos. No próximo 

tópico, as boas práticas são traduzidas para o sistema de produção. 

 

2.3  AS BOAS PRÁTICAS E O DESEMPENHO NO SISTEMA DE PRODUÇÃO 

 

Ao discorrer sobre as “Best practices” ou ‘as melhores práticas’ encontra-se na 

literatura uma linha de pensamento que foi orientada por práticas adotadas por organizações 

japonesas e consideradas nos ambientes de produção como práticas de classe mundial 

(HAYES; WHEELRIGHT, 1984). Esta noção tradicional sugere que existe um ‘melhor 

caminho a ser seguido’ para se alcançar a excelência, e, por isso, está harmonizada com a 
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visão tayloriana, centrada nas práticas de manufatura, cuja ideia defendida era de que haveria 

uma melhor maneira de se fazer as coisas (TAYLOR, 1953). 

 Outros dois fatores contribuíram para alavancar a importância das práticas em 

produção, são eles, o crescimento de abordagens baseadas em processos de benchmarking e o 

surgimento de prêmios como Malcolm Baldrige (prêmio ofertado nos Estados Unidos) e o 

Prêmio Europeu da Qualidade (VOSS, 1995). 

A agregação das melhores práticas de uma ampla variedade de áreas de produção é 

chamada de ‘manufatura de classe mundial’ (VOSS, 1995). Este conceito foi desenvolvido a 

partir de estudos comparados entre organizações japonesas, germânicas e norte-americanas. 

Tais práticas foram sumarizadas por Flynn et al. (1999). 

No estudo de Hayes e Wheelwright (1984), encontrou-se pontos comuns nas 

organizações de sucesso mundial e os autores sugeriram que este sucesso estava relacionado à 

seis dimensões chave para a área de produção, as quais integraram práticas de classe mundial. 

As dimensões são: habilidades e capabilidades da força de trabalho; competência técnica; 

competindo através da qualidade; participação dos trabalhadores; reconstruindo a engenharia 

de produção e; melhorias contínuas. 

Sobre essas dimensões, Hayes e Wheelwright (1984) sugeriram uma série de práticas 

que deveriam ser adotadas pelas organizações norte-americanas, para que estas conseguissem 

competir com os rivais alemães e japoneses. Destacam-se dentre elas a necessidade do 

aprendizado e desenvolvimento de competências, a participação dos trabalhadores, o 

desenvolvimento de uma cultura de confiança, o investimento em equipamentos proprietários 

e permanentes adaptações e melhorias incrementais. 

A partir de um estudo aprofundado das melhores práticas, o NIEPC desenvolveu o 

instrumento que foi utilizado na confecção deste trabalho e que será exposto no capítulo 4. 

É importante salientar que a busca que as empresas realizam por melhor desempenho é 

essencial a toda e qualquer organização que deseja sobreviver ao mercado competitivo.  

Todas as mudanças que ocorreram no mercado econômico, nos últimos anos, como o 

crescente avanço da tecnologia e as modificações sociopolíticas, fizeram com que as 

organizações se preocupassem mais com os seus desempenhos. De acordo com Almeida, 

Marçal e Kovaleski (2004), as empresas precisam medir seu desempenho com o intuito de 

identificar quais são as atividades que agregam valor aos produtos desenvolvidos por elas, 
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também precisam efetuar comparações de desempenho com os seus concorrentes e analisar as 

estratégias organizacionais tanto para o curto prazo, quanto para o médio e longo prazo na 

busca pelos melhores resultados. 

O conceito que abrange o desempenho, bem como sua definição e os fatores capazes 

de caracterizá-lo, variam de acordo com o ramo da organização. Devido a avaliação de 

desempenho possuir diversas correntes teóricas, esta pode ser medida baseada em diferentes 

métodos de avaliação. 

Conforme Klück et al. (2002) e Vignochi (2011) evidenciam, há necessidade de as 

organizações fazerem uso de indicadores como uma ferramenta para a gestão eficiente, de tal 

maneira que seja possível disseminar o conhecimento e demonstrar seu desempenho. Quando 

a empresa faz uso de uma aplicação eficaz de indicadores, as possibilidades de os pontos 

críticos existentes nos seus processos organizacionais serem percebidos é significativamente 

maior, assim como esta aplicação quando realizada é capaz de conceder uma avaliação da 

eficiência do processo de forma contínua. 

A partir destas ideias, entende-se que conhecer o sistema de produção da empresa, em 

sua estrutura e funcionamento, antes de se tentar algo melhor, é essencial para que se possa 

ajustar suas operações e conceber um resultado final satisfatório no desempenho operacional 

da organização. 

 

 

3  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos está ativa no mercado desde 2008 e 

enquadra-se como distribuidora de produtos cosméticos voltados para a área da beleza, 

especificamente no ramo capilar, vendendo produtos de marca própria para profissionais 

cabeleireiros e terapeutas capilares. Atualmente, a empresa abrange a extensão nacional, com 

foco na região sul do Brasil. 

Possui hoje um quadro de funcionários enxuto, e por ser de caráter familiar, a empresa 

mantém em seus valores o atendimento humanizado e individualizado de seus clientes. Em 

sua produção, possui mais de cem produtos em linha que atendem às mais diversas 

necessidades dos salões de beleza brasileiros. 



37 

 

 

 

Para a aplicação da tecnologia de gestão foi realizada uma reunião durante o período 

matutino e vespertino, do dia 29 de maio de 2019. A reunião contou com a participação de 7 

colaboradores das diversas áreas que compõem a estrutura funcional da empresa, como 

administrativo e financeiro, designer, marketing, compras, controle de produtos e diretoria. 

As relações entre as categorias de análise (controle da produção; desenvolvimento de 

novos produtos; desempenho operacional; equipamentos e tecnologia; fábrica ou instalações; 

gestão ambiental; investimentos; organização e cultura; planejamento da produção; 

programação da produção; saúde e segurança; tempo de ciclo; qualidade) e os fatores de 

resultado (custo; flexibilidade; qualidade) da empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos foram 

mensurados conforme o quadro 3.  

As notas atribuídas conjuntamente nesta relação indicam diferentes cenários que 

podem ser interpretados das seguintes maneiras: cenários favoráveis que foram classificados 

com as notas 4 e 5, correspondem respectivamente à cor verde; cenários que receberam a nota 

3 são considerados intermediários e correspondem à cor amarela; cenários classificados como 

desfavoráveis receberam notas 1 e 2 e correspondem à cor vermelha. 

 

Quadro 3 - Relação entre as categorias de análise e os fatores de resultado. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Com base no quadro 3, é possível observar pela análise organizacional da empresa 100 

Por Cento Ever Cosméticos que o cenário exposto pelos participantes é predominantemente 

favorável, tendo em vista que várias das assertivas receberam notas 4 e 5. No entanto, 

classificadas com notas desfavoráveis em algumas assertivas, encontram-se as categorias 

Programação de produção e Equipamentos e tecnologia. Observa-se também que diversas 

assertivas em diferentes categorias receberam nota 3, considerada intermediária. 

As categorias Programação da Produção e Equipamentos e Tecnologia, que 

apresentam um cenário abaixo do intermediário, possuem uma necessidade de melhorias, 

porém esta busca por melhoria pode ser necessária também em categorias que receberam 

notas intermediárias como, por exemplo, Desempenho operacional, que foi classificada com 

nota 3 em todas as assertivas. 

O gráfico 1 apresenta uma outra maneira de representar a relação entre as categorias 

de análise e os fatores de resultado de todas as assertivas ponderadas pelos participantes da 

empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos. 

 

Gráfico 1 - Relação entre as categorias de análise e os fatores de resultado. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Ao basear-se no gráfico 1, é perceptível que, em uma visão integrada de todas as 

categorias, o fator de resultado que mais se destacou apresentando melhor avaliação na 

percepção dos participantes foi a flexibilidade. Em termos desfavoráveis, a categoria 

Equipamentos e Tecnologia foi assim avaliada. 

Ao obter-se a média das avaliações realizadas, criou-se o gráfico 2 que demonstra as 

categorias que obtiveram média de avaliação alta em verde, as categorias que tiveram média 

intermediária em azul e as categorias que ficaram com média inferior em vermelho. 

 

Gráfico 2 - Médias das categorias de análise. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Pode-se observar no gráfico 2 que, ao obter-se a média das notas de cada categoria, 

além das categorias Programação da Produção e Equipamentos e Tecnologia já identificadas 

com desempenho inferior, apresentou-se também com nível abaixo da média a categoria 

Desempenho Operacional, que apesar de não ter recebido notas desfavoráveis (1 e 2) ficou 

com uma média que não ultrapassou o considerado regular (3). Observa-se também que as 

categorias Desenvolvimento de Novos Produtos, Investimentos, Organização e Cultura e 

Saúde e Segurança, foram destacadas em verde por obterem as maiores médias dentre as 13 

analisadas. As demais receberam médias consideradas regulares e receberam a cor azul. 
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As variáveis custo, flexibilidade e qualidade obtiveram respectivamente as médias 3.6, 

4.1 e 3.5, considerando as notas recebidas em cada uma das 39 assertivas. 

No que tange aos principais aspectos avaliados em cada uma das categorias de análise 

do sistema de produção da empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos, optou-se por apresentar 

os pontos destacadas pelos participantes como evidências que corroboravam ou rebatiam cada 

uma das notas obtidas em consenso pelo grupo. Para o detalhamento e melhor entendimento 

dos principais aspectos avaliados pelos participantes como as forças e as fraquezas da 

empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos, segue-se a apresentação dos resultados de cada 

categoria. 

A categoria Controle de Produção manifesta o entendimento de que controlar a 

produção é uma excelente forma de garantir que o processo produtivo aconteça de acordo 

com o que foi planejado, assim como tem a capacidade de identificar os pontos que podem ser 

melhorados de maneira rápida e eficiente. 

Nesta categoria, o fator custo e o fator qualidade receberam nota 3, enquanto o fator 

flexibilidade recebeu nota 5. Conforme demonstra o quadro 4: 

 

Quadro 4 - Controle da produção, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

As evidências das notas atribuídas para esta categoria aos fatores analisados pelo 

grupo são ilustradas a partir das seguintes falas: 
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- “Temos mais assertivas do que erros na produção, mas não temos um controle específico 

disso”; 

- “Já houve retrabalho por falta de verificação, pois foi enviado um produto equivocado para 

o cliente”; 

- “Nós buscamos sempre opções para melhorar as falhas”; 

- “as vezes temos uma flexibilidade tão grande que acaba nos prejudicando em outros 

aspectos”. 

Com base nas falas expostas e no quadro 4, é possível observar que a empresa não 

possui controles eficientes da produção e de suas atividades, e como consequência, obtém 

resultados onerosos e indesejáveis. A falta de controle evidenciada corrobora com as notas 

atribuídas para os fatores custo e qualidade. Segundo NAGEH (2017), os indicadores não são 

apenas números para um critério de avaliação, é muito mais amplo que isto, é uma atribuição 

de valor aos acontecimentos da empresa. 

Na categoria Desenvolvimento de Novos Produtos, os fatores receberam notas 4 para 

custo e qualidade e 5 para flexibilidade, o resultado pode ser verificado no quadro 5: 

 

Quadro 5 - Desenvolvimento de Novos Produtos, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

As falas que evidenciam as notas atribuídas nesta categoria são: 

- “Lançamos novos produtos com frequência, não só produtos físicos, mas também novas 

embalagens, cursos etc”; 
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- “Temos qualidade no desenvolvimento de novos produtos, mas a maioria dos lançamentos é 

precoce, não tem um tempo para maturação e ajustes do produto”; 

- “Não temos um protocolo que nos guie no desenvolvimento dos produtos, mas começamos a 

ter mais autonomia na nossa área, então trazemos as ideias e depois aparamos as arestas “. 

As evidências apontadas corroboram com as notas atribuídas, os participantes 

acreditam que há bastante flexibilidade no Desenvolvimento de Novos Produtos, porém a 

urgência e a falta de um planejamento resultam em alguns resultados fracassados. Para 

Jímenez-Jímenez e Sanz-Valle (2011), a inovação e gestão de recursos humanos estão 

interligadas com o desempenho das inovações. Segundo os autores, a capacidade e inovação 

de uma empresa está essencialmente na competência, conhecimento, criatividade e 

comprometimento do quadro de pessoal. 

No que diz respeito à categoria Desempenho Operacional, a nota concebida foi 3 para 

todos os fatores avaliados. Observa-se o quadro 6: 

 

Quadro 6 - Desempenho Operacional, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Nesta categoria, os participantes avaliaram os 3 fatores com nota intermediária, e as 

falas apresentadas a seguir apontam os principais influenciadores das notas. 

- “Há muito retrabalho, envio errado e rótulos com erro de digitação”; 

- “Não temos nenhum protocolo”; 

- “Acredito que trabalhamos com cerca de 10% da nossa capacidade produtiva”; 
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- “Nós temos uma qualidade operacional alta, mas não temos monitoramento do 

desempenho”; 

As evidências apresentadas, juntamente com a ilustração do quadro 6, corroboram 

com as notas atribuídas aos fatores nesta categoria. E, mais uma vez, é possível concordar 

com NAGEH (2017) quando se diz que os indicadores não são apenas números para um 

critério de avaliação. Na categoria Desempenho Operacional, os participantes propuseram 

ideias de criação de procedimentos operacionais padronizados, treinamentos de pessoal e 

também programas que incentivem o desempenho dos funcionários por meio da valorização 

dos mesmos. 

Para a categoria Equipamentos e Tecnologia, a percepção dos participantes foi de um 

cenário desfavorável, e a nota atribuída para os fatores flexibilidade e qualidade foi 2 

enquanto que para custo foi 4, vejamos no quadro 7: 

 

Quadro 7 - Equipamentos e Tecnologia, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Na categoria Equipamentos e Tecnologia o cenário desfavorável é evidenciado com os 

seguintes fragmentos de falas dos participantes: 

- “Utilizamos muita tecnologia nos nossos produtos e serviços, como laser, alta frequência, 

compramos até uma máquina para emissão de cartão quando sentimos necessidade”; 

- “Sabemos que a tecnologia gera um custo inicial, mas que depois esse custo é diluído e 

gera maiores lucros”; 
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- “Não temos um suporte de informática eficiente, nosso prestador de serviços fica em outro 

estado e quando precisamos consertar um computador precisamos enviar para ele e isso 

demora muito tempo”; 

- “Temos algumas tecnologias obsoletas também, como o caso da internet, que vive caindo, e 

que poderia ser resolvida com a ativação da internet da outra operadora que nós já 

pagamos, mas não está sendo usada”; 

- “Já tivemos problemas com a perda de arquivos da empresa por falta de suporte 

adequado”. 

Com base nos relatos apresentados, percebe-se que a empresa possui uma falha na 

gestão de equipamentos e tecnologia, pois apesar de sempre buscar trabalhar com 

equipamentos tecnológicos existe um problema no que tange a manutenção dos mesmos. Os 

participantes também citaram ideias que poderiam melhorar o cenário como, por exemplo, a 

busca por prestadores de serviço mais próximos da empresa ou a contratação de um estagiário 

na área de Tecnologia da Informação (TI). 

Quanto à categoria Fábrica, os participantes avaliaram os fatores custo e qualidade 

com nota 3 e o fator flexibilidade mais uma vez com nota 5. 

O quadro 8 apresenta os principais apontamentos para as referidas notas atribuídas. 

 

Quadro 8 - Fábrica, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Nesta categoria, as falas apresentadas foram as seguintes: 
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- “Temos espaços ociosos aqui na empresa que poderiam ser aproveitados”; 

- “Nós atendemos o Brasil todo, e a nossa localização geográfica às vezes é um problema, 

pois gera custos de logística e tributários mais altos”; 

- “A distribuição dos postos de trabalho é muito boa, isso nos dá bastante flexibilidade”; 

- “Nós nos comprometemos com nosso local de trabalho, sempre que identificamos que algo 

não está funcionando bem, buscamos a solução o mais rápido possível”. 

Percebe-se que a empresa possuiu uma boa distribuição das instalações, e que alguns 

espaços poderiam ser mais bem utilizados, conforme foi mencionado pelos participantes 

como uma possível melhoria, identificada no quadro 8. Novamente, os mesmos citaram o 

programa operacional padrão como uma ideia de melhoria que poderia auxiliá-los na busca 

pela maior qualidade. 

Já para a categoria Investimentos, o cenário é bastante favorável e a nota atribuída 

para os fatores custo e flexibilidade foi 4, enquanto para o fator qualidade foi 5. Assim, 

ilustram-se no quadro 9 os principais apontamentos dos participantes: 

 

Quadro 9 - Investimentos, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Como se pode observar no quadro 9, o cenário favorável da empresa na categoria 

Investimentos indica que há alta flexibilidade, porém os investimentos por vezes esbarram em 
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um orçamento limitado, bem como não existem indicadores que possam medir os retornos 

provenientes dos investimentos auferidos. 

As falas dos participantes corroboram com os pontos apontados. 

- “A empresa nos incentiva a estudar, seja com facilidades nos horários ou com ajuda de 

custos”; 

- “Compramos aparelhos novos recentemente e pretendemos investir em mais aparelhos”; 

- “Nós investimos em marketing e em diversas outras coisas, mas não temos indicadores de 

como este investimento está retornando para a empresa”; 

- “A diretoria entende que é necessário investir”. 

Os participantes apontaram também a criação de indicadores para mensurar os 

investimentos realizados e manter um histórico das estratégias mais bem-sucedidas. De 

acordo com Asta e Barbosa (2014), o controle nas empresas permite a realização de medidas 

para retificação das causas de problemas que surgem no sistema de produção, mensurando os 

elementos principais que ocorrem neste processo e fazendo com que situações indesejadas 

possam ser alinhadas com o objetivo da empresa. 

No que diz respeito à categoria Organização e Cultura, o fator flexibilidade novamente 

recebeu nota 5, demonstrando que a flexibilidade é um dos pontos fortes da empresa, e os 

fatores custo e qualidade receberam nota 4. A mesma apresenta um cenário favorável e os 

relatos dos participantes apontam que detalhes precisam ser alinhados, apesar da boa 

percepção quanto aos fatores relacionados. 

O quadro 10 exemplifica os principais pontos identificados: 

 

Quadro 10 - Organização e Cultura, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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As falas dos participantes que identificam os pontos apontados no quadro 10 são: 

- “Temos um sentimento de equipe aqui na empresa”; 

- “Nos comprometemos com a entrega dos produtos aos clientes, e temos um atendimento 

personalizado, cada cliente é único e por isso somos muito flexíveis quantos aos seus 

pedidos”; 

- “Na maioria das vezes nós apagamos as luzes quando não estamos no escritório, mas já 

aconteceu de esquecermos o ar condicionado ligado, falta conscientização”; 

- “Apesar de sabermos quais são os objetivos da empresa, não existe no papel a missão, 

visão e valores que a empresa quer transmitir”. 

Os participantes apontaram também que deveriam ser feitas reuniões periódicas para 

conscientização e pontuação de acontecimentos que gerem maior engajamento cultural entre a 

equipe. A visão de Lopes et al. (2013) vai ao encontro da necessidade que os participantes 

apontaram de se ter uma visão ampliada do que a empresa deseja transmitir, pois esta visão 

imprime essencialmente a presença dos valores, crenças e atitudes que indicam o caminho 

para se fazer sempre o melhor em todas as dimensões organizacionais. 

Em relação à categoria Saúde e Segurança, o cenário percebido pelos participantes 

levou-os a atribuir nota 5 para os fatores custo e flexibilidade e nota 4 para o fator qualidade. 

Os principais pontos discutidos estão expostos no quadro 11: 

 

Quadro 11 - Saúde e Segurança, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Percebe-se que a empresa possui baixo absenteísmo e que os programas de saúde 

ocupacional, bem como o uso de EPIs são vistos pelos participantes como pontos positivos na 

categoria. As falas que ocasionaram esta percepção foram: 

- “Dificilmente temos alguém de atestado”; 

- “Fazemos exames periódicos de acordo com os laudos da saúde ocupacional”; 

- “Sinto que se tivéssemos mais ergonomia nos postos de trabalho teríamos um maior 

rendimento, pois as vezes sentimos dor nas costas e nos ombros, as mesas são muito altas”; 

- “Não temos grandes riscos nas funções, mas sempre que é necessário se faz uso de EPIs”. 

Quando analisados os fatores de resultado tendo como base a categoria Tempo de 

Ciclo, verificou-se que custo e flexibilidade receberam nota 4, enquanto qualidade recebeu 

nota 3. O resultado desta avaliação pode ser melhor compreendido ao se observar o quadro 12 

e as falas dos participantes: 

 

Quadro 12 - Tempo de Ciclo, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

- “Sabemos que nossos tempos são curtos, mas não temos nenhum monitoramento disso”; 

- “Nossos prazos não são pré-estabelecidos e não sabemos quais são os tempos exatos”; 

- “Precisamos conhecer melhor os nossos processos de produção, os ciclos e os tempos”; 

- “Fazemos tudo muito rápido e nos adaptamos às necessidades dos clientes”. 
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Percebe-se que os participantes não têm conhecimento claro dos tempos de ciclos, e 

mais uma vez indicaram o procedimento operacional padrão como uma ideia de melhoria para 

o cenário encontrado na categoria. 

Na categoria Programação da Produção, a nota atribuída ao fator custo foi 2 e para os 

fatores flexibilidade e qualidade os participantes atribuíram nota 3, evidenciada na ilustração 

do quadro 13: 

 

Quadro 13 - Programação da Produção, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Verifica-se que a categoria programação da produção classificou-se como 

desfavorável dentre as categorias analisadas e dos 3 fatores considerados, o fator custo foi que 

obteve menor nota na percepção dos participantes. Notou-se que os erros ocasionados por 

falta de informação entre os setores geram retrabalhos e custos desnecessários. Os 

participantes novamente sugeriram a adoção de um procedimento operacional padrão. Os 

prazos devem ser esclarecidos e apesar de a produção ser ágil, não é possível mensurar pois 

não existem indicadores. As falas que evidenciam as notas atribuídas à categoria são: 

- “Falta muita informação”; 

- “Não temos protocolos que nos guiem nos processos de produção”; 

- “Somo rápidos na entrega, mas não temos prazos programados”; 
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- “Sempre nos preocupamos em atender da melhor maneira, mas as possíveis variações na 

produção não são consideradas, nós só resolvemos o que aparece”. 

As negligências mencionadas ocasionam perdas para a empresa, em termos de 

produtividade, de lucros e de qualidade, isto de acordo com Aranha e Vieira (2004), acontece 

quando se ignoram ideias, conhecimentos e ações inovadoras, utilizando a força de trabalho 

de maneira ineficiente. 

No quesito Gestão Ambiental, a categoria recebeu nota 4 em todos os fatores 

considerados. Os principais motivos estão destacados no quadro 14: 

 

Quadro 14 - Gestão Ambiental, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Os participantes entendem que no que diz respeito à gestão ambiental, a empresa se 

caracteriza favorável, pois apesar de existir desperdícios de materiais, as quantidades são 

baixas, mesmo assim assumem a necessidade de maior conscientização da importância da 

gestão ambiental para o cenário empresarial. A empresa possui algumas práticas que 

condizem com a boa gestão ambiental, como a doação periódica de materiais para reciclagem, 

a reutilização de papeis como rascunho e o cuidado com a utilização de insumos que não 

sejam agressivos à natureza. A empresa lançou recentemente uma linha de produtos veganos. 

As falas que dão ênfase as observações realizadas são: 

- “Temos pouco desperdício, mas precisamos de mais conscientização”; 
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- “Já pensamos em fazer algum programa de retorno de embalagens, mas não podemos 

reaproveitá-las porque não é permitido pelos órgãos de controle”; 

- “Nossa última linha lançada é totalmente vegana”; 

- “Nossa imagem precisa melhorar, uma campanha de marketing voltada para os cuidados 

que temos com a natureza seria legal”. 

Na categoria Planejamento da Produção, o fator de resultado flexibilidade foi o que 

recebeu melhor avaliação, obtendo nota 4, já os fatores custo e qualidade obtiveram nota 3. O 

quadro 15 expressa os principais pontos levantados pelos participantes. 

 

Quadro 15 - Planejamento da Produção, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

No que diz respeito à categoria Planejamento da Produção, nota-se por meio do quadro 

15, que a empresa não possui um planejamento e tão pouco controle dos seus processos de 

produção, mas que mesmo assim mantém uma produção flexível. Os participantes relataram 

que, por vezes, a qualidade dos serviços é prejudicada pelas demandas urgentes que surgem 

em detrimento da falta de planejamento, apontaram ainda que precisam de mais informações e 

sugeriram como ideia de melhoria, a criação de um planejamento eficiente da produção, 
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baseado no histórico de vendas e estoque disponível. Para corroborar com as percepções desta 

categoria, pode-se observar as seguintes falas proferidas pelos participantes: 

- “Estamos melhorando, a empresa pensa nos clientes e no mercado”; 

- “A produção não é planejada, não temos controles”; 

- “Somo flexíveis que as demandas dos nossos clientes”; 

- “Quando temos algo urgente para resolver na produção, mesmo que não tenhamos 

planejado nada, se percebe que a qualidade diminui, porque tem que ser feito às pressas”; 

- “Quando não temos as informações necessárias as coisas ficam mais difíceis”. 

A categoria Qualidade recebeu nota 4 para os fatores de resultado custo, flexibilidade 

e qualidade. O quadro 16 apresenta as observações dos participantes que levaram a decisão 

pela nota 4 para todos os fatores. 

 

Quadro 16 - Qualidade, principais pontos avaliados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Nesta categoria, as percepções dos participantes levam a concluir que apesar de o 

cenário der favorável existem pontos que precisam de atenção como, por exemplo, é 

necessário um controle da qualidade com indicadores, e na área de custos, os retrabalhos 

existentes acarretam gastos desnecessários e perda da qualidade. Os participantes sentem a 

necessidade de fornecimento de treinamentos e de informações mais claras. Os mesmos ainda 
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relatam boas avaliações recebidas dos clientes quanto aos bens e serviços prestados, porém 

não existe na empresa uma forma de mensurar estas avaliações, já que a mesma não guarda 

registros documentados. As falas dos participantes nesta categoria são: 

- “Temos retrabalho e isto diminui nossa qualidade”; 

- “Precisamos de mais informações”; 

- “Solucionamos tudo muito rápido, acho que isso nos confere mais qualidade”; 

- “Se tivermos mais controles de qualidade teremos melhorias como consequência”; 

- “O feedback dos clientes é quase sempre positivo”. 

Os participantes ainda sugeriram a criação de um canal em que os clientes fossem 

estimulados a dar sua opinião quanto à sua satisfação com a qualidade dos bens e serviços 

oferecidos pela empresa.  

A partir das evidências trazidas pelos participantes no momento da aplicação do 

instrumento, bem como da reflexão crítica que a aplicação gerou na empresa 100 Por Cento 

Ever Cosméticos, pode-se elencar as sugestões de forma a proporcionar uma visão geral de 

quais foram as ideias de melhorias que surgiram em meio as questões levantadas: 

1) (Desempenho Operacional): criar um programa de valorização dos funcionários e 

um procedimento operacional padrão; 

2) (Equipamentos e Tecnologia): contratar um estagiário na área de TI e buscar por 

novos prestadores se serviços mais próximos à empresa; 

3) (Fábrica): utilizar melhor os espaços obsoletos e as versatilidades existentes, 

também desenvolver um procedimento operacional padrão e check list da 

manutenção das instalações; 

4) (Investimentos): criar um indicador de retorno dos investimentos; 

5) (Organização e Cultura): realizar reuniões periódicas para reforço cultural e 

avaliação de desempenho; 

6) (Saúde e Segurança): promover ações ergonômicas cos postos de trabalho; 

7) (Tempo de Ciclo): Criar um procedimento operacional padrão; 

8) (Programação da Produção): criar um procedimento operacional padrão; 

9) (Planejamento da produção): criar um planejamento da produção com base no 

estoque e nos relatórios de vendas; 
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10) (Qualidade): criar um canal que estimule os clientes a relatarem sua satisfação com 

os bens e serviços oferecidos pela empresa. 

Em um segundo momento, os participantes fizeram uma nova reunião onde foram 

apresentados os resultados obtidos para cada categoria e cada fator de produção 

correspondente. A partir disto, os participantes foram separados em dois pequenos grupos que 

elaboraram em formulários A3 dois projetos de melhoria para a empresa 100 Por Cento Ever 

Cosméticos. O primeiro foi denominado Controle de Estoque e o segundo, POP – 

Procedimento Operacional Padrão. Ambos os projetos foram detalhados nos quadros 17 e 18. 

 

Quadro 17 - Formulário A3 – Projeto 1 – 100 Por Cento Ever Cosméticos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

A implementação do projeto de melhoria apresentado no quadro 17, possibilita 

primeiramente um mapeamento do processo de estoque que, por sua vez, interfere 
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diretamente nos processos produtivos como controle da produção, qualidade e planejamento 

da produção, e em segundo momento, permite que erro ocasionados por falta de produtos em 

estoque sejam solucionados facilmente, ou até mesmo promove a proatividade na 

programação da produção, uma vez que identificado um número baixo de determinado 

produto em estoque, possa-se realizar a programação da produção com base no abastecimento 

do estoque. 

 

Quadro 18 - Formulário A3 – Projeto 2 – 100 Por Cento Ever Cosméticos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

O projeto de melhoria que visa a implementação do Procedimento Operacional Padrão 

(POP), é visto como essencial para o melhoramento de diversas áreas da empresa, surgiu 

como ideia de melhoria em 3 categorias analisadas e seu desenvolvimento dentro das mais 
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diversas funções e processos servirá como base para a realização de novos projetos de 

melhoria ao longo do tempo. 

Com fins de resumir os resultados obtidos por meio da aplicação do instrumento do 

NIEPC na empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos, é possível afirmar que houve uma 

avaliação geral positiva representada pelos cenários em maioria favoráveis. Segundo os 

participantes, as categorias que obtiveram as piores classificações foram Desempenho 

Operacional, Equipamentos e Tecnologia e Programação da Produção. Já as categorias que 

obtiveram os melhores desempenhos foram Desenvolvimento de Novos Produtos, 

Investimentos, Organização e Cultura e Saúde e Segurança.  

Durante a aplicação do instrumento foram identificados, com base nos relatos dos 

participantes, casos que poderiam servir de registros de boas práticas para o acervo da 

empresa. Elaborou-se então 3 registros de boas práticas, com o intuito de identificar nestes 

processos, que obtiveram ou não sucesso em seu desenvolvimento, quais foram as lições 

aprendidas a partir dos acontecimentos relatados. 

O primeiro registro obtido foi nomeado como “Projeto Amazônia”, este aponta que 

uma linha específica de produtos lançados em 2014 possuía uma proposta ecológica que 

visava economizar cerca de 6 mil litros de água por mês, devido ao shampoo comercializado 

na linha não produzir grandes quantidades de espuma ao ter contato com a água, isto seria 

possível sem perder sua efetividade de limpeza e, por este motivo, não necessitaria da 

quantidade usualmente utilizada de água para enxágue. Esperava-se que o os produtos fossem 

bem aceitos pelo mercado consumidor e que a significativa redução no consumo de água 

utilizada fosse observada pelos consumidores ao fazer uso dos produtos. 

O que aconteceu de fato foi que o produto não teve a receptividade esperada por parte 

dos consumidores e as quantidades dos mesmos produzidas pela empresa ficaram 

armazenadas em estoque, sem vendas significativas. O desvio entre expectativa e realidade 

ocorreu, de acordo com o relato dos participantes, devido à cultura do público consumidor, 

que tem por costume utilizar produtos que promovam a limpeza do couro cabeludo e da haste 

capilar produzindo quantidades expressivas de espuma, sem considerar que a espuma não é o 

principal ativo capaz de promover a limpeza e sim apenas um sinônimo de que o produto está 

sendo efetivo. 
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Com praticamente toda a quantidade produzida estocada devido à rejeição dos 

consumidores, o material base utilizado na composição do shampoo foi reutilizado pela 

empresa para consumo interno, sendo transformado em sabonete para os banheiros, detergente 

para utilização na copa e cozinha e sabão líquido para limpeza de toalhas usadas na empresa. 

 O resultado frustrante quanto à comercialização da referida linha de produtos 

possibilitou que os participantes refletissem a respeito das atitudes que corroboraram com o 

fracasso do produto desenvolvido. Além disso, observou-se que não foi desenvolvido um 

estudo de mercado preliminar e que o lançamento da linha foi realizada com tempo de 

maturação insuficiente, pois não houve prazo para possíveis correções e, tampouco, ajustes às 

preferências dos consumidores. Com a análise do acontecimento foi possível identificar os 

melhores caminhos a serem seguidos no desenvolvimento de um próximo produto, que de 

acordo com a concepção dos participantes, seria ideal ocorrer mediante a realização de um 

cronograma que permeasse o tempo suficiente para possíveis ajustes e correções, 

contemplasse um estudo de mercado capaz de identificar as preferências e capacidade de 

aceitação dos consumidores e que guiasse os envolvidos no processo para que o resultado 

almejado seja alcançado.  

O segundo registro de boas práticas obtido foi intitulado “Lágrimas de unicórnio” e 

diz respeito ao lançamento de um produto utilizado para finalização dos cabelos, que confere 

brilho e proteção térmica aos fios. Esperava-se que o produto chegasse ao mercado com um 

apelo de embelezamento dos fios e com um aspecto que causasse deslumbramento pelo brilho 

e cores utilizadas em sua formulação. De fato, o produto alcançou boa aceitação de mercado e 

estética agradável, porém as expectativas diferiram da realidade auferida pois, conforme o 

relato dos participantes, a embalagem do produto teve que ser fabricada antes do líquido estar 

pronto e isto fez com que as alterações que ocorreram na formulação alterassem a cor do 

produto tornando-a muito parecida com a cor utilizada na fonte escrita do rótulo, o que 

acabou deixando-o sem contraste para leitura, dificultando a leitura do consumidor quanto ao 

modo de uso e formulação. Também foi identificado que o produto passou a ser 

comercializado antes mesmo de sua veiculação nas mídias sociais da empresa e divulgação 

para consumidores. 

Além destes percalços relatados, a composição química utilizada na formulação não 

poderá ser replicada para novos lotes, pois o fabricante não tem certeza de como chegou ao 
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efeito de “lágrimas escorrendo”, no momento em que o produto é agitado dentro do frasco. 

Deste modo, optou-se pela descontinuação do produto após o término do lote existente, já que 

não se conseguiria manter um padrão de qualidade. 

Com a análise do acontecimento, os participantes identificaram que para o lançamento 

de novos produtos é necessário obter-se uma padronização para o processo, esta lição 

aprendida foi concebida no projeto de melhoria exposto anteriormente no quadro 18 e 

identificada como POP (Procedimento Operacional Padrão), que visa justamente a 

padronização de todos os processos de produção da empresa. 

O terceiro e último registro de boas práticas identificado a partir dos relatos dos 

participantes refere-se ao registro nomeado “Processo de abertura de clínicas”, no qual foi 

constatado que ao realizar a abertura de uma nova clínica esperava-se que o processo fosse 

realizado de forma rápida e descomplicada, e que o consumidor deste serviço se sentisse 

plenamente satisfeito ao término do processo. Porém, a realidade era significativamente 

divergente das expectativas, os funcionários não possuíam prazos claros de finalização e 

entrega, o consumidor que contratou o serviço também não obtinha tais informações, as 

etapas a serem seguidas eram confusas e desorganizadas. 

A causa da divergência entre realidade e expectativa foi identificada como a falta de 

informação e de controle de desempenho, já que o processo acontecia concomitante com 

outras tarefas. Além disso, por vezes, havia falta de tempo hábil para revisões e correções de 

possíveis erros. 

Para ajustar o processo e contornar os obstáculos, os funcionários responsáveis pelo 

processo solicitaram um reunião junto à diretoria e planejou-se um roteiro de inauguração, 

com definição de prazos e tarefas a serem executadas. Com o desenvolvimento do 

cronograma, o consumidor passou a ter acesso às informações, sabendo exatamente quando o 

serviço estaria concluído. 

Com a reflexão das lições obtidas durante o acontecimento exposto, os participantes 

relataram que a padronização do processo de abertura de clínicas concebeu um 

desenvolvimento mais harmonioso e uma entrega satisfatória para o consumidor, gerando 

maior qualidade para o serviço e permitindo que os prazos fossem cumpridos mesmo que 

houvesse alterações durante o progresso do cronograma. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para se tecerem as considerações finais do presente trabalho de conclusão de curso e 

atingir o objetivo geral definido como: a avaliação o desempenho do sistema de produção da 

empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos, fez-se uma revisão das teorias microeconômicas 

para o interior da firma competitiva, retomando conceitos como maximização de lucros, 

custos, insumos utilizados na produção e função da produção, considerando-se especialmente 

os conceitos de uma produção otimizada e de uma gestão baseada em boas práticas. Em 

seguida, foi realizada a aplicação de uma tecnologia de gestão, desenvolvida pelo NIEPC, 

com fins de identificar os pontos fortes e os pontos fracos da empresa-alvo, no que diz 

respeito à gestão e processos produtivos da mesma, concluindo assim o objetivo de avaliar o 

desempenho do sistema de produção da empresa. 

A empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos apresentou uma avaliação geral positiva, 

mesmo assim, com pontos importantes a serem melhorados, e os participantes, em sua 

maioria, demonstraram interesse em alimentar uma cultura de boas práticas na sua rotina de 

trabalho. 

 Ao que se refere aos objetivos específicos abordados por este trabalho, averiguar os 

pontos a serem melhorados na empresa 100 Por Cento Ever Cosméticos, por meio da 

aplicação da tecnologia de gestão desenvolvida pelo NIEPC, ressalta-se que foram feitos 

esforços para a aplicação do referido instrumento, bem como para que a participação dos 

envolvidos fosse satisfatória. Com base nisto, averiguou-se então os pontos da empresa-alvo 

que necessitavam de melhorias. A participação da equipe de funcionários foi proveitosa, 

agregando informações importantes para o desenvolvimento do trabalho.  

No que diz respeito ao objetivo, elaborar projetos de melhoria, que permitam 

figurar o desempenho de ações geradoras de resultados, bem como os próprios 

resultados, elencaram-se durante a aplicação do instrumento, 10 ideias de melhorias 

conjecturadas pelos participantes, e geraram-se por fim, 2 projetos de melhoria passiveis de 

serem realizados que contam com prazos e responsáveis definidos para aplicação. Estes 

envolvem a criação de procedimentos operacionais padrão, bem como o controle de estoque 

de produtos. Pressupõe-se que os projetos desenvolvidos possibilitarão não somente uma 

visão mais assertiva dos melhores caminhos a serem seguidos na gestão da empresa, como 
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fornecerão melhorias nos processos produtivos, gerando maior qualidade para a empresa e, 

consequentemente, evitando retrabalhos e custos onerosos.  

Para o objetivo específico, registrar boas práticas identificadas na empresa 100 

Por Cento Ever Cosméticos, identificaram-se durante a aplicação do instrumento, 3 

acontecimentos passíveis de serem documentados como registros de boas práticas. Elaborou-

se então, com a narração dos participantes, uma descrição dos acontecimentos e análise das 

lições aprendidas com os fatos. 

É perceptível, com base nos dados levantados neste trabalho, que uma empresa 

familiar como a 100 Por Cento Ever Cosméticos, tanto quanto as grandes e médias empresas 

econômicas, necessita de uma gestão simplificada, porém que confira controles dos mais 

diversos processos e auxilie os gestores na tomada de decisão, na busca pela melhoria 

contínua e no alcance da maximização dos lucros. 

A importância auferida ao setor de beleza feminina no Brasil demonstra que as 

empresas do ramo devem considerar um serviço e produto final que corrobore com os 

processos de otimização, e confira qualidade para o resultado obtido em seu sistema de 

produção, seja ele qual for. Para atingir-se a máxima eficiência em um setor competitivo 

como tal, a utilização de um sistema de gestão se faz indispensável e com a visão desta 

premissa é que a empresa 100 Por Cento Ever foi objeto de estudo na confecção do presente 

trabalho. Espera-se que futuramente novos projetos de melhoria possam surgir no interior da 

empresa, conferindo ainda mais qualidade para a sua produção e guiando os gestores para as 

decisões mais assertivas possíveis. 
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