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RESUMO 

 

“Implementação de um Modelo de Gestão flexível numa PME Familiar” 

 

As empresas familiares e PMEs desempenham um papel fundamental na economia em todos 

os setores e constituem pilares essenciais para a estabilidade do conjunto empresarial. 

Segundo o INE em 2011 em Portugal estavam em atividade 1.136.697 unidades empresariais, 

97.8% do setor não financeiro, 67,7% eram empresas individuais e 99,9% das empresas 

correspondiam a micro, pequenas e médias empresas (PME). Os modelos de gestão que as 

mesmas praticam, assim como o seu desempenho, têm vindo a enfrentar desafios devido às 

mudanças de mercado e à crescente competitividade. Nesse sentido, este projeto centra-se na 

análise e implementação de um modelo de gestão flexível numa PME. 

Devido à constante mudança tecnológica, à globalização, à produção em massa, à instabilidade 

da procura e à concorrência surgiram novas abordagens de gestão para melhorar a 

competitividade. E para responder às exigências do mercado e dos clientes as empresas têm 

necessidade de se adaptar e intensificar a sua flexibilidade. Uma organização flexível deve ter 

como principal objetivo a gestão por processos, de forma a aumentar o controlo substituindo a 

hierarquia tradicional e obtendo uma estrutura transversal através da colaboração horizontal, 

direcionando as estratégias da empresa segundo as necessidades dos clientes. 

Foi a partir destas premissas que se desenvolveu este estudo para que seja possível perceber 

as semelhanças do universo PME Familiar, as suas particularidades e desta forma tentar 

utilizar ferramentas, técnicas e métodos de gestão normalmente utilizados por grandes 

empresas, ajustando-os à realidade e volatilidade das Pequenas e Médias Empresas. 

A utilização de ferramentas como o benchmarking, KPI’s, análise PESTA e SWOT, entre outras, 

vai mostrar de que forma é possível ajustar e inovar todo o modelo de negócio da empresa em 

análise, centrando as mudanças no processo de gestão e no processo produtivo mas levando 

sempre em consideração as estratégias e objetivos comerciais a médio e longo prazo. As novas 

práticas de gestão e novos conceitos de modelos de negócio tornam possível desconstruir uma 

base de trabalho antiga, moldando-a aos tempos atuais e preparando-a para o futuro e desta 

forma a empresa torna-se mais competitiva. 

 

Palavras-Chave: PME, Gestão, Benchmarking, Inovação, Mudança, Planeamento, Mercado. 
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ABSTRACT 

 

“Implementing a flexible Management Model in a Family SME” 

 

Family businesses and SMEs play a key role in the economy in all sectors and are key pillars for 

the stability of the business environment. According to INE, 1.136.697 business units were 

active in 2011 in Portugal, 97.8% in the non-financial sector, 67.7% were individual companies 

and 99.9% of companies accounted for micro, small and medium enterprises (SMEs). The 

management models that businesses practise, as well as their performance, have been facing 

challenges due to market changes and increasing competitiveness. Thus, this project focuses on 

the analysis and implementation of a flexible management model in an SME. 

Due to constant technological change, globalization, mass production, the instability of 

demand and competition, new management approaches were developed to improve 

competitiveness. And to respond to market and customer requirements, businesses need to 

adapt and enhance flexibility. A flexible organization should be directed to the process 

management in order to increase control, replacing the traditional hierarchy and getting a 

transversal structure through horizontal collaboration, directing the company's strategies 

according to customer needs. 

It was from these assumptions that this study was developed in order to be able to realize the 

similarities of the universe of Family SMEs, their peculiarities and thus try to use tools, 

techniques and management methods commonly used by large companies, adjusting them to 

the reality and volatility of Small and Medium Business. 

The use of tools such as benchmarking, KPIs, PEST and SWOT analysis, among others, will show 

how it is possible to adjust and innovate all the company's business model that we are 

analyzing, focusing the changes in the management process and in the productive process, but 

always taking into consideration the strategies and business objectives in the medium and long 

term. The new management practices and new concepts of business models make it possible to 

deconstruct an old working basis, shaping it to current times and preparing it for the future and 

thus the company becomes more competitive. 

 

Keywords: SME, Management, Benchmarking, Inovation, Change, Planning, Market. 
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INTRODUÇÃO  

 

Contextualização e pertinência do tema 
 

Esta dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado em Estudos de Gestão da Universidade 

do Minho e debruçou-se sobre as particularidades dos modelos de gestão e processos 

produtivos das PMEs de uma forma geral.  

O estudo foi realizado com a ajuda de uma empresa que se dispôs a acolher o projeto, onde 

pudemos constatar as dificuldades diárias que uma PME familiar enfrenta através da avaliação 

das suas práticas de gestão, e da análise dos seus processos produtivos. 

Desta forma dividi a dissertação em duas partes. Na primeira parte, após identificarmos as 

nuances deste tipo de empresa, foi feito o levantamento e análise de vários conceitos e teorias 

existentes relativamente ao foco deste estudo, nomeadamente modelos de gestão, gestão da 

produção, do desempenho e ferramentas que ajudaram a compreender a atividade da 

empresa. 

De forma a melhorar a eficiência da gestão é necessário a aplicação de mudanças que se irão 

destacar nas áreas de planeamento e controle da produção híbrido, gestão dos recursos 

humanos e sistemas de informação que permitem a graças à sua utilização quantitativa  

traduzir a informação obtida pela empresa em números, o que permitirá identificar os pontos 

fortes e fracos. O propósito de estudar este tema incide na revisão dos sistemas tradicionais e 

na necessidade de desenvolvimento de novas técnicas por parte da empresa, apresentando-se 

métodos de previsão, layout, planeamento da produção (plano agregado híbrido) através de 

modelos matemáticos e estatísticos. Como tal a existência de indicadores benchmarking é 

absolutamente necessária para melhorar a qualidade e o acesso e estimular a empresa a ter 

um maior acompanhamento do seu desempenho. Segundo Muniz (2011), de forma a 

responder às exigências do mercado e dos clientes, as empresas têm necessidade de se 

adaptar e intensificar a sua flexibilidade através da sua capacidade de resposta e das inovações 

na gestão interna da produção assim como na gestão de relacionamento. Uma organização 

flexível deve ter como principal objetivo a gestão por processos, de forma aumentar a 

capacidade de controlo, uma vez que substitui a hierarquia tradicional, permitindo que a 

empresa obtenha uma estrutura transversal através da colaboração horizontal, direcionando 

as estratégias da empresa segundo as necessidades dos clientes. Este conceito está 

relacionado não só com os limites na atuação horizontal dos grupos relativo ao layout, mas 

também a atuação da gestão e aos sistemas de apoio à produção o que permite a redução do 
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número de ligações entre os grupos. Para o mesmo autor a flexibilidade permite analisar as 

inovações na gestão interna da produção reduzindo os seus custos na capacidade de resposta 

de forma rápida e eficiente às necessidades do mercado. Cada vez mais as empresas dão 

importância a tecnologias de gestão de negócios profissionais que demonstrem uma visão 

clara e convincente e acima de tudo profissional. Para Coelho (2014), o benchmarking permite 

demonstrar isso mesmo através das suas ferramentas industriais, pois avalia e aperfeiçoa 

através da comparação de desempenho, o que gera novas ideias e soluções para 

implementação de melhores práticas de gestão através da desconstrução de todo o 

planeamento de trabalho em funções e processos mais pequenos de forma a aumentar a 

competitividade económica. 

 

Objetivo 
 

O principal objetivo deste estudo é avaliar as práticas de gestão de uma PME familiar e 

também os seus processos produtivos. Posteriormente pretende-se que a empresa faça uma 

autoavaliação à sua atividade, e que analise os resultados e sugestões deste estudo na 

perspetiva de melhorar as suas práticas e melhorar as suas competências. 

Pretende-se que este estudo seja útil posteriormente a qualquer PME de base familiar que 

pretenda efetuar um diagnóstico e verificar o estado das suas práticas de gestão e de toda a 

sua atividade. 

Essencialmente é esperado que esta dissertação seja uma mais-valia e que permita 

implementar mudanças na empresa que a tornem mais competitiva através do melhoramento 

do modelo de gestão, do modelo de negócio, dos processos produtivos e do aproveitamento 

do maior capital existente nestas empresas… o capital humano. 

Finalmente, e levando em conta que esta empresa é gerida por dois sócios com práticas de 

gestão e tomada de decisão baseadas nos seus 27 anos de experiência, este estudo pretende 

orientar os gestores para a criação de valor corporativo e ajudar na adaptação às mudanças 

contextuais. Estas propostas visam alterações nas suas práticas de gestão, nas suas estratégias 

de tomada de decisão e também na capacidade de flexibilidade para fazerem os referidos 

ajustamentos. 
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Metodologia 
 

Para desenvolver este estudo foi feito o levantamento de dados para compreender, 

interpretar e explicar o objeto de estudo de acordo com o contexto em que se insere. A 

pesquisa centra-se numa PME familiar do sector do mobiliário cuja atividade se concentra no 

mercado português, exportando cerca de 10% e que conta com cerca de 30 postos de 

trabalho. 

Consideraram-se diferentes abordagens de investigação presentes na literatura relativas aos 

estudos de caso, tais como: crítica interpretativa (Meredith et al. 1989) as quais também são 

apresentadas segundo a dicotomia positivista e exploratória que segundo Ryan et al. (2002), 

produz hipóteses e conclusões que posteriormente serão testadas ou não em futuras 

investigações. Os estudos desta natureza tem uma componente inicial descritiva de forma a 

realizar o enquadramento da temática. 

A pesquisa foi feita tendo em conta as características da empresa em estudo a pesquisa 

consistiu em inquirir pessoalmente os gerentes da empresa aquando das visitas às instalações. 

Optou-se por uma abordagem intensiva e profunda através da análise das práticas de gestão 

da empresa, através da observação direta das instalações da empresa e da análise de 

documentação disponibilizada pela direção. Efetuou-se o levantamento do Layout das 

instalações após a análise da organização das instalações de forma a perceber os problemas 

que a empresa enfrentava antes do estudo de caso, nomeadamente a sua evolução, estrutura 

organizacional, estratégias e mudanças aplicadas, relações internas e externas e principais 

valores da cultura organizacional. Realizou-se também uma pesquisa de mercado de forma a 

enquadrar a empresa a nível setorial e geográfico através de recolha de informação obtida no 

Instituto Nacional de Estatística.   

Desta forma definiram-se os seguintes objetivos: 

1. Identificar os indicadores que influenciam diretamente o desempenho da empresa.  

2. Analisar e propor um conjunto de indicadores e medidas que construam um sistema 

flexível de medição de desempenho para a monitorização da empresa.    
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PARTE 1 – Revisão da literatura 

 

1. Introdução teórica 

 

As empresas familiares e PMEs em Portugal são o principal motor de crescimento e 

desenvolvimento da economia portuguesa. A maioria surgiu nas últimas décadas (Associação 

das Empresas Familiares, 2013).  

Segundo a Associação das Empresas Familiares (2013) as empresas familiares e PMEs são um 

setor de êxito da economia, pois levam a cabo compromissos e objetivos de longo prazo para 

com os bancos, clientes, fornecedores e colaboradores, havendo uma maior facilidade de 

comunicação, uma elevada capacidade de decisão de forma a obter maior qualidade nos 

produtos e serviços, maior capacidade de inovação, empreendedorismo e sobretudo maior 

flexibilidade à mudança. 

A flexibilidade de um modelo pode ser definida como a habilidade para lidar com as incertezas 

de um ambiente em mudança, sendo a incerteza o elemento-chave do conceito (Fensterseifer 

citado em Salerno, 1991). Segundo Muniz (2001) os modelos de gestão aparecem da 

necessidade de adaptação à flexibilidade, à redução de custos e à obtenção de uma maior 

vantagem competitiva, referentes sobretudo às inovações da gestão da produção e à gestão 

entre a empresa os seus clientes fornecedores. 

Silva (2003) refere que a flexibilidade de gestão abrange todas as áreas da vida da empresa tais 

como o design e a gestão do design, a qualidade total, o marketing. A flexibilidade financeira é 

associada à flexibilidade do trabalho e à flexibilidade tecnológica, o que ajuda a empresa no 

curto prazo a estruturar métodos empresariais direcionados ao mercado e aos clientes da 

empresa. O mesmo autor defende que a flexibilidade de gestão tem como principal objetivo 

aumentar a adaptabilidade da produção à oferta de mercado de forma a criar valor 

acrescentado e diminuir os custos. Em relação à flexibilidade de gestão, Guillaume (1993) diz 

que a flexibilidade estratégica tem por base dois princípios: as estratégias que devem ser 

sempre flexíveis e a flexibilidade que é uma arma estratégica. Segundo o mesmo, a 

flexibilidade estratégica é o objetivo central a atingir pela empresa em sintonia com a 

produção, com as linhas comerciais e financeiras.   
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1.1 – Definição e características de empresa familiar   

 

Para Hudson et al. (2001) as PME podem ser diferenciadas das grandes empresas devido a: 

 Gestão personalizada, com pouca delegação de autoridade; 

 Limitações de recursos de gestão, humanos e financeiros; 

 Dependência de um pequeno número de clientes que operam num mercado limitado; 

 Estruturas planas, flexíveis; 

 Elevado potencial inovador; 

 Informais mas com estratégias dinâmicas;  

 Pro-atividade, mentalidade combativa. 

A definição de metas deve considerar o grau de alcance das mesmas, pois pode ser atingível 

mas não se adequar ao contexto empresarial e ao período de tempo para a conclusão da 

implementação, a estipulação de uma data ajudará na definição dos objetivos (Shahin e 

Mahbod, 2007). 

Coimbra (2008) refere que em Portugal a melhor definição de Empresa Familiar é a definição 

da Associação Portuguesa das Empresas Familiares que as descreve como sendo aquelas em 

que uma família detém o controlo, em termos de nomear a gestão, e alguns dos seus 

membros participam e trabalham na empresa. Ussman (2004) defende esta definição através 

do contraste entre empresa familiar e empresa não familiar, pois as empresas não familiares 

têm como principal objetivo a obtenção de lucro e as empresas familiares estabelecem metas 

e estratégias a longo prazo de forma a direcionar a empresa pelas gerações futuras, para 

reforçar o seu património. 

O Portal Executivo (2013) classifica as empresas familiares em pelo menos quatro grandes 

categorias:  

- Empresas individuais: empresas fundadas por uma pessoa através de um pequeno negócio; 

- Empresas artesanais: exploração de um pequeno terreno agrícola ou negócio artesanal 

através da sucessão, normalmente de pai para filho; 

- Empresas de capital familiar: a maior parte ou totalidade do capital dessa empresa é 

possuído por uma família, porém a sua gestão é efetuada por gestores profissionais 

- Empresas familiares: o capital e a gestão da empresa é efetuado e tido pela família;  

Este mesmo portal também associa à definição de empresa familiar três grandes vertentes: 

- Propriedade: família controla e possui a maioria do capital; 

- Gestão: os lugares de chefia da empresa são exercidos por membros da família; 

- Sucessão: as gerações futuras vão ocupando os lugares cedidos pelos seus familiares; 
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1.2 – Gestão do desempenho 

 

O desempenho traduz-se na criação de valor num determinado período de tempo (Lebas & 

Euske, 2002). Segundo Sink e Tuttle (1993), o desempenho surge através da conexão da 

eficácia, eficiência, qualidade, produtividade, qualidade de vida, inovação e lucratividade. Já 

para Lebas (1995), o desempenho é a junção dos fatores organizacionais que conduzem os 

gestores na sua tomada de decisão, para que a empresa obtenha rendimento através de uma 

boa capacidade de transação e de informação nas relações com clientes e fornecedores. Esta 

capacidade permitirá à organização focar-se nos seus objetivos, tais como, qualidade, 

inovação, vendas, custos, flexibilidade e satisfação do cliente. 

No entanto é importante saber quantificar este referido desempenho, para se poder analisar e 

avaliar tanto qualitativamente como quantitativamente de forma implementar o melhor 

desempenho possível em todos os processos da empresa. 

 

1.2.1 – Definição dos sistemas de medição de desempenho  

 

Tezza, Bornia & Very (2010) referem que os modelos de medição de desempenho classificam-

se segundo cinco critérios: abrangência, tipo de abordagem, foco, nível de medição e grau de 

complexidade. Em meados do século XIX apareceu o índice operacional que relacionava o 

índice de despesas com a receita, de forma a medir a eficiência dos gerentes e a lucratividade 

do negócio. Ainda neste século Frederick W. Taylor substituiu os métodos empíricos pelos 

científicos de forma a medir a quantidade de material, de mão-de-obra e tempo necessário à 

produção. Ainda segundo estes autores no inicio do século XX é desenvolvido o modelo ROI 

(retorno sobre o investimento) que em conjunto com outros indicadores financeiros é aplicado 

pelos gestores de grandes empresas para controlo da organização e em 1960, as empresas 

começam a utilizar indicadores não financeiros de forma a garantir a qualidade, a rapidez e a 

flexibilidade, lado a lado com os custos colocando em segundo plano os indicadores 

financeiros. 

A partir da década de 80, aprofundam-se os estudos nos tipos de abordagens (teóricas, 

práticas, financeiras, não financeiras, estratégicas, operacionais) evidenciando o processo e as 

pessoas. 

Para Souza (2011) um sistema de medição de desempenho deve responder a questões 

fundamentais como “o quê?”, “quem?”, “como?” e “quando?” e deve atender a requisitos 
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específicos tais como a flexibilidade, clareza, comparação com outras empresas, 

mensurabilidade e visão sistémica.  

As medidas de desempenho devem ser tomadas consoante a estratégia, devem ser de fácil 

perceção e fornecer feedback rápido e preciso nas seguintes categorias: medição financeira, 

clientes, processos internos, económica, ambiente, ativos intangíveis, capital intelectual e 

todas as pessoas diretamente ligadas à atividade empresarial de forma a ser bem-sucedido. 

Tavares (2008) diz ainda que o objetivo dos sistemas de medição de desempenho é facilitar 

aos gestores a implementação da estratégia organizacional através da escolha de indicadores 

que melhor espelhem os objetivos da mesma, facilitando a melhoria dos fatores críticos de 

sucesso.  

Já para Kennerly e Neely (2002) a fim de se obter a maior utilidade de um sistema de 

desempenho, o mesmo deve-se completar com um subsistema de características de forma a: 

- Garantir uma visão equilibrada do negócio; 

- Identificar indicadores financeiros, não financeiros, internos, externos, eficiência e eficácia; 

- Serem simples e intuitivos de forma a facilitar a visão do desempenho organizacional; 

- Serem multidimensionais, de forma a medirem todas as áreas de atividade da organização; 

- Facilitar a compreensão da complexidade organizacional; 

- Integrar dimensões transversais à organização através dos indicadores hierárquicos, 

incentivando a relação entre os objetivos e as ações; 

- Demonstrar a relação entre a obtenção de resultados e os fatores críticos; 

 
Figura 1. Visão dos elementos da medição de desempenho (Adaptado de Galdámez, 2007) 
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1.2.2 – Níveis de medição de desempenho na gestão 

 

De forma a atingir os objetivos organizacionais com sucesso as organizações necessitam da 

informação de três níveis: estratégico (nível de topo), tático (nível intermédio) e operacional 

(nível base). Estes níveis clarificaram as informações e ajudam na tomada de decisão de forma 

a criar vantagem competitiva no mercado (Batmen e Snell, 1998 e Anthony, 1965). 

 
Figura 2. Níveis de medição estratégicos (Adaptado de Valentim, 2008). 

 

a) Nível de medição estratégico 

 

“O planeamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões 

envolvendo empreendimentos que afetam ou deveriam afetar toda a empresa por longos 

períodos de tempo.”  

(Chiavenato, 1994) 

 

Segundo Kaplan e Norton (1992), o conceito de desempenho estratégico foi desenvolvido para 

responder aos sistemas tradicionais de gestão. Neely (1999) refere que esta mudança 

representou uma revolução nos modelos de medição de desempenho, devido à crescente 

pesquisa que têm sido alvo nos últimos anos. 

Hudson et al. (2001) dizem que as características do desenvolvimento de modelos de 

desempenho estratégico pode ser dividido em duas categorias: as dimensões adequadas ao 

desenvolvimento e as características que as medidas devem mostrar. Porém, essas categorias 

Estratégia Organizacional 
(Medição Estratégica)

Processos Organizacionais 
-(Medição Tática)

Operações Organizacionais 
(Medição Operacional)
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apenas focam no conteúdo dos modelos, em vez de identificar os requisitos necessários ao 

desenvolvimento eficaz do mesmo. 

Saber qual o processo a seguir no desenvolvimento do modelo é extremamente importante de 

forma a identificar quais as prioridades que o modelo deverá resolver e para ser eficaz. Sem a 

identificação destas prioridades não haverá nenhum valor prático para a empresa no 

seguimento deste conceito. 

Maximiano (2000) refere que o planeamento estratégico é o resultado das oportunidades ou 

desafios criados pelos segmentos do ambiente, tais como concorrência, consumidores, 

tecnologia, matéria-prima, entre outros, e os problemas ou oportunidades que surgem nos 

sistemas internos da organização, tais como, competência dos funcionários, tecnologia, 

equipamentos e processos. O planeamento estratégico consiste em definir objetivos em 

relação ao ambiente e o seu processo afeta a empresa a longo prazo, devido às decisões sobre 

os produtos e serviços oferecidos pela organização, os mercados e clientes que pretende 

alcançar. Ainda segundo o mesmo autor, o processo de planeamento estratégico é uma 

sequência de análises e decisões que engloba quatro fases:  

 Análise da situação estratégica. 

 Análise externa (das ameaças e oportunidades do ambiente). 

 Análise interna (análise dos pontos fortes e fracos dos sistemas internos da organização).  

 Definição do plano estratégico, compreendendo os objetivos e a estratégia.  

 

b) Nível de medição tático 

 

“O planeamento tático é o conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões 

envolvendo empreendimentos mais limitados, prazos mais curtos, área menos amplas e níveis 

mais baixos da hierarquia da organização.” 

 (Chiavenato, 1994) 

 

Na perspetiva de Tezza et al. (2010), o nível tático relaciona-se com o acompanhamento das 

variações no desempenho organizacional, dos processos e pessoas, controlos administrativos e 

decisões nas operações de controlo. Para Chiavenato (1994), a medição a nível tático é feita a 

médio prazo, sendo tomada a decisão com recurso a empreendimentos mais limitados, prazos 

mais curtos, áreas menos amplas e níveis mais baixos da hierarquia organizacional, ou seja, 

níveis gerenciais ou departamentais. Para o autor acima citado a medição tática está 

relacionada com a estratégica, a única diferença é a posição na organização. 
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Já para Tajra (2006), “O foco deste nível é ter as perceções externa e interna simultaneamente. 

Os membros do nível tático necessitam saber o que está acontecendo no ambiente externo 

para viabilizar estratégias internas”.   

Para Maximiano (2000), o nível tático é elaborado para possibilitar a realização dos planos 

estratégicos e é gerido pelos gestores de várias áreas da empresa (marketing, operações, 

recursos humanos, finanças, novos produtos etc,.). Na perspetiva de Bateman et al. (1998), o 

nível tático é utilizado para alcançar os objetivos gerais das estratégia, e que o principal 

desafio é estabelecer uma boa ligação entre o nível estratégico e o nível operacional. Para o 

mesmo autor, o planeamento funcional explica a forma como as estratégias organizacionais 

são realizadas através das áreas funcionais. Os planos funcionais representam meios para 

atingir os objetivos.  

De forma a definir estratégias táticas são necessárias três etapas: 

 

 
Figura 3. Cadeia de meios e fins (Adaptado de Maximiano, 2000) 

 

Maximiano (2000) diz que o planeamento tático ou funcional define as áreas de ação a colocar 

em prática os objetivos estratégicos da organização e que as áreas funcionais mais 

importantes de qualquer organização são as 5 seguintes:  

 Marketing: administração das relações da empresa no mercado. 

 Produção: administração do fornecimento dos produtos e serviços da empresa aos 

clientes.  

 Desenvolvimento de produtos: administração da produção, das modificações e inovações 

necessárias aos produtos e serviços da empresa.  

 Finanças: administração do dinheiro da empresa.  

 Recursos Humanos: administração das relações da empresa com os seus empregados.  
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c) Nível de medição operacional 

 

“O planeamento operacional pode ser visualizado como um sistema: começa com os objetivos 

estabelecidos pelo planeamento tático, desenvolve planos e procedimentos detalhados e 

proporciona informação de retroação no sentido de criar meios e condições para otimizar e 

maximizar os resultados.”  

(Chiavenato, 1994) 

 

Para Anthony (1965) as ações resultam dos procedimentos e estão diretamente relacionados 

com o feedback e as medidas de rotina. Tajra (2006) refere que este nível é destinado a quem 

executa as atividades (internas) dentro da empresa e que neste nível a medição é feita a curto 

prazo. A sua missão é fazer acontecer e acompanhar de perto todas as ações que geram o 

produto ou serviço da empresa. Segundo Maximiano (2000), o nível operacional é o processo 

de definir atividades e recursos. Este nível especifica as atividades e recursos necessários na 

realização de qualquer tipo de objetivo e embora os planos operacionais sejam mais 

característicos da base da pirâmide organizacional há sempre um conteúdo organizacional em 

qualquer plano. Para o mesmo autor, quanto mais preciso (operacional) for o objetivo mais 

concretos serão os objetivos a serem atingidos, sendo que o planeamento operacional consiste 

em fazer a previsão das atividades e recursos necessários à sua realização.  

O processo de planeamento operacional consiste na definição de:  

 Objetivos específicos; 

 Atividades necessárias para realizar os objetivos; 

 Recursos que devem ser mobilizados para realizar as atividades; 

O nível de partida na elaboração dos planos operacionais é o primeiro dos objetivos principais 

ou estratégicos, que definem onde a organização pretende chegar. No nível seguinte, objetivos 

específicos, atividades e recursos são desenvolvidos como parte destes planos. Os objetivos 

operacionais definem o “como?” e “o quê?” que a organização deve fazer a fim de alcançar os 

objetivos estratégicos (Maximiano, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

Planeamento Estratégico
•Objetivos Estratégicos

Planeamento 
Operacional
•Objetivos específicos
•Atividades 
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Figura 4. Relação entre planeamento estratégico e o operacional de Maximiano 
(2000) 
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O planeamento operacional, segundo Maximiano (2000), agrupa-se em cinco categorias 

principais tais como: 

 Identificação de atividades; 

 Programação através de cronogramas e diagramas de rede; 

 Previsão de recursos e custos; 

 Políticas e procedimentos; 

 Estrutura organizacional; 

 

1.2.3 – Relevância dos sistemas de medição de desempenho nas PME 

 

Para Kaplan & Norton (2000) existe a necessidade de utilizar uma combinação de indicadores 

financeiros e não financeiros, pois só assim a empresa será capaz de ter uma perspetiva do 

desempenho organizacional. 

Para Nascimento et al. (2011), a estruturação de indicadores de desempenho está diretamente 

relacionada com o sucesso do sistema de avaliação de desempenho, sendo que a 

compreensão das características, critérios e propriedades são fundamentais no momento de 

estruturação, podendo encaminhar o gestor a tomar o caminho certo ou errado. A 

necessidade de incluir medidas não financeiras na avaliação de desempenho apareceu com a 

necessidade das empresas se tornarem. Guthrie (2001) questionou as informações 

transmitidas da contabilidade e dos relatórios financeiros, uma vez que a avaliação do 

desempenho teve início na contabilidade de forma a analisar os custos e utilizar medidas como 

o ROI. Segundo o mesmo autor as medidas não financeiras procuram avaliar aspetos tangíveis 

não encontrados nos relatórios contabilísticos e financeiros e estas são fundamentais para a 

empresa obter sucesso junto dos fornecedores, clientes e capital humano. 

Outro fator está relacionado com o controlo do indicador por parte do gestor, sendo 

fundamental dar-lhe autonomia de forma a influenciar e controlar e não perder poder 

motivacional. Os indicadores devem ser oportunos de forma a gerar recompensa a médio 

prazo, devem ser precisos, objetivos, compreensíveis para que o gestor perceba o que está a 

ser medido e delinear uma boa estratégia na relação custo-benefício, (Merchant 2006). 

Shahin e Mahbod (2007) abordam o sistema SMART (Specific, Measurable, Achievable, 

Realistic e Time-bound) que utiliza critérios práticos e concretos que ajudam a perceber se os 

objetivos foram alcançados com ou sem sucesso através da medida quantitativa ou qualitativa. 
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A necessidade de estruturação dos modelos de medição de desempenho ligados aos objetivos 

estratégicos tem vindo a ser realçada na literatura por diversos autores, nomeadamente 

Kaplan (1983), Eccles (1991), Gregory (1993). De forma a direcionar estas estratégias, vários 

modelos de medição de desempenho têm vindo a ser desenvolvidos e documentados ao longo 

dos anos (Hudson et al. 2001). O mais popular de todos estes modelos é o Balanced Scorecard 

desenvolvido por Kaplan e Norton (1992), que tem por base o equilíbrio entre as medidas 

financeiras e não financeiras de forma a alcançar o alinhamento estratégico. Serviu como 

incentivo para uma maior investigação sobre os modelos de medição de desempenho e 

sistemas estratégicos devido ao seu enorme sucesso. Kaplan e Norton (1992) referem que o 

modelo Balanced Scorecard representa a estratégia e missão de uma empresa num 

aglomerado de indicadores de desempenho que levam a uma avaliação estratégica do modelo 

de gestão, colocando em evidência os objetivos financeiros mas também os indicadores de 

desempenho dos mesmos. 

Para Hudson et al. (2001), as diferenças na estrutura e políticas das PME demonstram a 

necessidade de avaliar o modelo de medição de desempenho para que o mesmo possa ser 

eficaz. Um modelo bem estruturado, claro e eficaz melhora a eficiência e a probabilidade de 

sucesso do projeto. No entanto as limitações de recursos nas PME demonstram que a 

qualidade e o tempo são fatores críticos para assegurar o mais baixo custo e o maior nível de 

desempenho de produtividade sendo necessário assegurar a satisfação dos clientes e 

acompanharem as mudanças do mercado para se manterem competitivas. 

Júnior (2010) defende que um sistema de medição de desempenho é o conjunto de medidas 

utilizadas para avaliar a eficácia e eficiência das ações da empresa o que permite uma melhoria 

através da aquisição, agrupamento, triagem, análise e interpretação destas ações. A medição 

de desempenho acompanha a procura e o aumento da competitividade das empresas, a 

globalização, a abertura de mercados, o uso intensivo das tecnologias de informação e 

comunicação, o desenvolvimento tecnológico-social, a responsabilidade social e ambiental 

mas acima de tudo a satisfação do cliente. Segundo o mesmo autor, os problemas de 

implementação têm piorado na última década devido à falta compromisso da administração e 

da falta de cultura na gestão de desempenho. 

Lima, Costa e Angelis (2009) defendem que os sistemas de medição de desempenho abrangem 

tanto prestações de curto como de longo prazo. A mudança na cultura, os sistemas e 

processos organizacionais são fatores de sucesso no alcance de uma vantagem estrutural. 

Waal e Counet (2009) referem que os gestores são os maiores responsáveis no sucesso e no 

fracasso da implementação dos sistemas de medição de desempenho, sendo desta forma 

necessário uma maior dedicação por parte dos mesmos. 
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Um estudo de Garengo, Biazzo e Bititci (2005) demonstra que, na prática, os gestores das PME 

não têm conhecimento de que os sistemas de medição de desempenho existam, além de que 

poucas são as empresas que implementam estes sistemas. Para os autores, os principais 

obstáculos na implementação dos sistemas de medição de desempenho nas PME são a falta de 

recursos financeiros e humanos, a falta de planeamento estratégico e a perceção de que estes 

sistemas são rígidos e burocráticos. Outro estudo realizado por Hankinson et al. (1997), em 

800 PME Europeias a atuar em diferentes setores industriais, identificou que o perfil dos 

empresários das empresas influencia o seu desempenho, a maioria tem habilidade e 

competência técnica no negócio porém o estilo de gestão é flexível e informal. Os sistemas de 

medição de desempenho também devem ser avaliados de forma a perceber-se a sua eficácia 

na organização. Desta forma, Figueiredo et al. (2005) defendem que para auxiliar esta 

avaliação o sistema deve ser avaliado seguindo os seguintes critérios: análise crítica, clareza, 

dinamismo, balanço, integração, alinhamento e relacionamento. 

Jocusem (2004), que estudou o processo de tomada de decisão nas PME, afirma que as 

mesmas não utilizam um método formal de análise para tomar decisões, utilizam a 

experiência, simplicidade, razão e sensibilidade para alcançarem as metas desejadas. 

Galdámez (2007) identifica a falta de formação dos colaboradores e a dificuldade para definir 

novas medidas, como fatores que impedem a medição de desempenho nas PME. Para o autor, 

nestas empresas os custos do projeto de medição de desempenho ou qualquer outra melhoria 

contínua é um obstáculo. 

Lehtinen et al. (1998) estabeleceram um processo de desenvolvimento de sistemas de 

medição de desempenho que se divide em dois ciclos: o ciclo da fábrica, que consiste na 

análise e no planeamento da estratégia e objetivos de gestão; e o ciclo da célula, que é o plano 

de trabalho e a implementação de medidas adequadas à célula de trabalho. O principal 

objetivo deste modelo é construir um sistema de medidas de desempenho baseado nas 

operações do sistema de trabalho das PME. Os mesmos autores defendem que a medição de 

desempenho da fábrica deve ser iniciada com base em indicadores de produtividade, 

qualidade ou tempo de entrega, ou seja, que seja diretamente relacionada com o produto. 

Contudo, Hudson (2001) refere que algumas características das PME podem limitar a 

implementação deste modelo tais como as ferramentas técnicas de gestão pouco valorizadas, 

a limitação dos softwares de gestão utilizados, o planeamento estratégico e a gestão 

empresarial informal e o facto de as empresas terem dificuldade em ver vantagem na medição 

de desempenho. Segundo Galdámez (2007), a escolha das medidas de desempenho deve ser 

conforme a necessidade das PME, na interpretação e comunicação das informações para toda 

a empresa. 
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1.2.4 – Avaliação de Desempenho de uma Empresa 

 

Segundo Jorge (2010), a competitividade de um país deriva do nível desempenho que as suas 

empresas alcançam. Para Jorge (2010) a interpretação das medidas de avaliação de 

desempenho numa empresa é fundamental para o seu sucesso. Para os gestores importa 

saber o que aconteceu e porque aconteceu, de forma a se poder fazer melhorias no futuro. Na 

prática, a avaliação de desempenho encontra-se na abordagem tradicional comparando 

aspetos quantificáveis com o desempenho passado e com padrões de mercado. Hoje em dia, 

as empresas apercebem-se de que para além das medidas tradicionais da contabilidade 

existem outros dados não financeiros importantes no nível de sucesso competitivo do negócio, 

que pode ser medido através da análise das receitas. 

 

Objetivos da avaliação de desempenho 
 Ajudar a esclarecer os objetivos, as direções e as expetativas. 
 Ajudar as organizações a aprender a cumprir objetivos mais eficazmente. 
 Comunicar as prioridades da organização. 
 Suportar o planeamento estratégico, ligado às declarações gerais orientação para os 

resultados operacionais. 
 Apoiar a planificação orçamental e os processos de alocação de recursos. 
 Avaliar se a organização está a alcançar os seus objetivos. 
 Fortalecer a responsabilidade administrativa. 
 Acompanhar o funcionamento dos programas e fazer melhorias continuas. 

Tabela 1. Objetivos da avaliação de desempenho (Adaptado de Jorge, 2010) 

 

1.3 – Key performance Indicators (KPIs) 

Costa et al. (2006) referem que a partir de 1998 foram desenvolvidos diversos indicadores, 

designados por KPIs utilizados pelas empresas e governos para avaliar o nível de desempenho 

dessa indústria e definir metas anuais a atingir. A utilização de práticas de benchmarking e KPIs 

avaliam a performance empresarial e auxiliam na identificação de pontos fortes e fracos da sua 

atividade, avaliam a capacidade financeira e ajudam a delinear um planeamento ajustado em 

tempo útil. Os resultados obtidos com este sistema medem os seguintes indicadores: 

Satisfação do cliente, defeitos, previsão do custo, previsão do tempo, custo de fabricação, 

tempo de fabricação, produtividade, lucro, segurança, recursos humanos e consciência 

ambiental. Segundo Costa et al. (2006), os KPIs são baseados em dados tratados 

estatisticamente e obtidos de questionários dirigidos aos diversos setores, aos clientes no final 

de cada operação e os inquéritos da empresa são preenchidos com informação referente ao 

ano anterior. 
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 1.3.1 – Princípios de Implementação de Key Performance Indicators (KPIs) 

 

Segundo Parmenter (2007), o sucesso de implementação de uma estratégia de mudança 

depende da forma como a mesma é introduzida e implementada, os KPIs por sua vez 

determinam o seu sucesso através da presença de quatro princípios fundamentais: 

 Princípio de Parceria: entre a gestão, os trabalhadores, sindicatos, clientes e 

fornecedores; 

 Princípio da Transferência do Poder: a melhoria bem-sucedida do desempenho necessita 

de capacidade organizacional por parte dos funcionários; 

 Princípio da Medição, Informação e Melhoria do Desempenho: As empresas devem fazer 

registo diário, semanal ou mensal e dos relatórios deve constar os fatores de sucesso e 

insucesso. Os recursos humanos devem assegurar a correta transmissão para o pessoal da 

medição de desempenho.  

 Princípio da Ligação das Medidas de Desempenho com a Estratégia: as medidas de 

desempenho devem ir de encontro aos fatores críticos de sucesso da organização e aos 

seus objetivos estratégicos. O sucesso de implementação depende da quantidade de 

tempo empregado na definição e transmissão da visão, missão e valores.  

O mesmo autor defende que a visão, missão e estratégia são constantemente confundidos e 

caracteriza-os de seguinte forma:  

 A Missão é uma espécie de “farol” que pode nunca ser alcançado.  

 A Visão é para onde queremos ir e através do apoio da administração, tem como função 

estimular a organização a consolidar-se com clareza.  

 A estratégia é a forma como a organização pretende alcançar a visão, num ambiente 

competitivo, a estratégia vai distinguir a organização da concorrência. 
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1.3.2 – Tipos de Key Performance Indicators  

 

Segundo Pinheiro (2011), a definição clássica de produtividade é a comparação entre o output 

de um processo produtivo e o seu input, no entanto a medição da produtividade e a avaliação 

do desempenho são duas funções separadas. As medidas de produção envolvem a recolha de 

informação sobre diversas atividades, especificamente o trabalho no local e as 

correspondentes horas de trabalho ao longo de determinado período de tempo. O 

desempenho atual é frequentemente comparado a dados históricos ou a produtividades 

planeadas para obter um quadro geral da eficácia. Para identificar com precisão os KPIs 

associados ao processo de produção, deve ser traçada uma “baseline” que define a média do 

desempenho passado, criando um ponto de benchmark para se poder comparar e medir o 

desempenho futuro. 

A “baseline” pode ser feita a partir de dados históricos recolhidos de projetos anteriores ou 

por uma medição rápida da produção atual, antes de se iniciar a mudança para a melhoria. Os 

indicadores podem ser definidos através de resultados quantitativos de um processo de 

construção ou seja peço por unidade, ou de medidas qualitativas, tais como o comportamento 

dos trabalhadores.   

 

a) KPIs Quantitativos  

 

Segundo Cox et al. (2003), os indicadores que podem ser fisicamente medidos são os mais 

utilizados, em montante, em unidades ou em homens-hora. Normalmente as empresas olham 

primeiro para as áreas que mostram uma alteração no valor da receita gerada. A maioria das 

pessoas considera a melhoria fracassada caso não haja uma redução de custos ou um aumento 

quantificável da produtividade. Pinheiro (2011) refere que as unidades quantitativas de 

medida devem ser simples, fáceis de recolher e de aplicar. Na maioria dos casos, as unidades 

utilizadas no sistema de medição de produtividade são: 

 Unidades/Hh: mede o número de unidades concluídas ou executadas por cada homem 

numa hora de trabalho. Esta abordagem leva pouco tempo a implementar e recolher e 

pode ser utilizada em qual que tarefa básica ou atividade;  

 $/Unidade: valor associado à execução ou conclusão de cada unidade. Inclui custos dos 

materiais, da mão-de-obra, do desperdício e dos equipamentos. É de fácil implementação 

e suficiente para monitorizar tarefas básicas; 
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 Custo: envolve a monitorização do desempenho comparando os custos atuais com os 

custos orçamentados até à data. Esta abordagem não tem por hábito abordar operações, 

apenas dá uma perspetiva geral do cumprimento do orçamento; 

 Conclusão a tempo: permite perceber se o planeamento de produção está a decorrer 

como esperado e a produtividade é medida com base no tempo de produção total em 

relação à duração total prevista; 

 Gestão dos recursos: Calcula a variação da produtividade através da quantidade de 

materiais, de ferramentas, equipamentos e de gastos durante a operação de construção. 

Monitoriza o desperdício de materiais antes e depois da introdução da mudança; 

 Qualidade de controlo/Rework: calcula a variação do número de homens-hora e dos 

custos de materiais necessários ao rework. É uma ferramenta eficaz para medir o 

desempenho geral, pois ao reduzir a quantidade de rework de uma atividade, os lucros 

associados a essa tarefa em concreto podem aumentar bastante; 

 Percentagem completa: útil para pequenas tarefas e de curta duração, não se justificando 

a utilização de métodos caros e demorados. É um método muito utilizado na preparação 

mensal para o pedido de pagamento, o sucesso da sua implementação depende das 

capacidades de avaliação e de precisão do responsável; 

 Homens-hora ganhos: multiplica-se as taxas unitárias estimadas pelas unidades chegando 

ao número de homens-hora ganhos para uma determinada tarefa. Subtraindo-se o 

número real de horas de trabalho gastas em determinada tarefa ao número de homens-

hora, obtém-se um indicador da produtividade do trabalho. 

 Contabilidade do Tempo Perdido: mede a produtividade de acordo com o número de 

horas de trabalho perdidas devido a tempo como a espera dos materiais, instruções ou de 

ordens de trabalho. Ao reduzir-se o tempo de trabalho ocioso, a produtividade dos 

trabalhadores irá aumentar e a única despesa para a empresa seria o pré planeamento da 

operação de construção de modo a aumentar a sua eficiência; 

 Listas de Tarefas: Existem várias maneiras de apresentar os itens da lista de tarefas, 

incluindo o valor total dos itens versus o montante total do contrato ou os homens-hora 

para os itens em percentagem total de homens-hora para o trabalho completo. A criação 

de relatórios da lista de tarefas faz-se no final de qualquer tarefa específica; 
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b) KPIs Qualitativos 

 

Segundo Pinheiro (2011), os KPIs qualitativos não são normalmente aceites como ferramentas 

de avaliação da produtividade, devido à dificuldade na sua perceção e/ou à incapacidade de 

serem medidos. Ao contrário dos indicadores quantitativos de desempenho, os qualitativos 

não aparecem na estimativa do custo utilizado pela maioria das empresas. Para Patton (1986), 

os dados qualitativos consistem na descrição de situações, de pessoas, de eventos, de 

interações, comportamentos observados, experiências, atitudes, crenças e pensamentos, 

registos e relatos de caso. Destacam-se os seguintes indicadores de desempenho qualitativos: 

 Segurança: o objetivo é eliminar as perdas devido a más práticas de trabalho e pode ser 

medida através das taxas de incidência. Caso ocorra um acidente o trabalho a moral do 

trabalhador poderá baixar e consequentemente baixar a sua produtividade. Cox et al. 

(2003) referem que o acompanhamento do desempenho da segurança permite à empresa 

obter benefícios, devido à formação dos funcionários ou à modificação do processo de 

produção, porém estas mudanças nem sempre resultam em poupanças imediatas.  

 Rotatividade dos Trabalhadores: Warren (1989) diz que a rotatividade é um problema 

que resulta em aumento de custos. Medir os custos associados aos trabalhadores 

abandonarem a empresa assim como o custo de formação dos novos funcionários é 

essencial para determinar o desempenho, altas percentagens de rotatividade implicam 

uma diminuição das capacidades médias dos trabalhadores afetando a qualidade do 

trabalho. Além disso, os recursos financeiros aumentam.  

 Absentismo: Este tipo de análise de desempenho oferece unidades de medição mais 

concretas, uma vez que a interrupção da atividade dos trabalhadores pode ser medida 

pela modificação do número de homens-hora perdidos, devido às ausências uma 

diminuição desse número ajuda a manter a mão-de-obra de acordo com o planeado no 

orçamento (Warren, 1989 )  

 Motivação: Cox et al. (2003) referem que é o indicador mais difícil de medir, pode ser 

definida como atitude do trabalhador em relação ao trabalho e ao ambiente envolvente 

no local de trabalho, pode também ser interpretada como a boa vontade em executar 

determinada tarefa de modo a satisfaz a gestão. 

Warren (1989) refere que embora os indicadores qualitativos não integrem a estimação de 

custos, o seu papel é importante em quase todas as áreas de processo pois os gestores que 

não incorporam estes indicadores podem deixar de recolher uma área importante com 

impacto na avaliação de desempenho. 
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1.3.3 – Limitações dos KPIs 
 

Segundo Pinheiro (2011), apesar da aceitação dos KPIs na avaliação do desempenho de uma 

empresa, existem limitações associadas à sua implementação. Uma vez que um indicador 

apenas analisa uma parte da empresa é necessário analisar vários indicadores para se 

proceder à avaliação do desempenho geral. Horta et al. (2010) referem que é difícil ter uma 

visão global do desempenho e do número de indicadores a serem aplicados em cada empresa. 

Mesmo com um subconjunto de KPIs bem identificado, a avaliação das empresas é prejudicada 

uma vez que é pouco provável que os indicadores de diferentes dimensões indiquem um nível 

de desempenho parecido em cada empresa. O problema é resolvido mediante a estruturação 

de um indicador obtido da média de todos os resultados atribuídos a uma organização sobre 

diferentes critérios. Para o mesmo autor outra limitação é o facto de os KPIs não poderem ser 

utilizados sempre da mesma forma no estabelecimento de metas de melhoria. 

Este fator deve-se a cada indicador ser comparado com um valor de referência (benchmark), e 

não considerar os restantes aspetos da organização. Mesmo que um valor mau indique que é 

necessária melhoria na atividade da empresa, os níveis alvo não são estimados com confiança, 

pois a estimação de uma meta em determinado indicador tem implicações nas restantes áreas 

da organização. Para Beatham et al. (2004), o problema dos KPIs deve-se ao facto de estes 

medirem apenas os resultados finais dos empreendimentos, o que não possibilita a mudança 

organizacional e recomendam o uso em conjunto de indicadores de resultados e de 

indicadores de processos de forma a reunir informação que permita identificar os problemas 

atuais e futuros.  

 

1.4 – Benchmarking  

 

Segundo Coelho (2014) o benchmarking baseia-se num processo de aprendizagem contínuo de 

comparação de práticas de uma organização com organizações similares como meio de 

identificar oportunidades para melhorar o desempenho de serviços e/ou reduzir custos e pode 

ser considerado um modelo de identificação de oportunidades, que procura o aumento da 

competitividade em ambientes gradativamente turbulentos. Por outro lado Coelho (citando 

Robbins, 2000), define benchmarking como a prática de comparação através de parâmetros 

mensuráveis, tendo em vista avaliar o desempenho de um processo da empresa com um 

processo semelhante.   

Coelho (citando Sharin & Zairi, 2014) refere que existem várias definições de benchmarking, 

mas que a definição formal foi usada pela primeira vez em empresas de produção, daí este 
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conceito estar intimamente ligado com a produção, desenvolvimento e qualidade. O 

benchmarking classifica-se como um processo sistemático e continuo que envolve a 

comparação de características dos melhores produtos, serviços e processos a fim de melhorar 

o desempenho do negócio.  

Ribeiro (2004) refere que o benchmarking é uma atividade com seis características 

fundamentais: 

 Avaliação comparativa uma vez que qualquer exercício benchmarking tem por base um 

modelo que inclui uma estrutura de indicadores qualitativos e quantitativos para avaliar 

comparativamente o desempenho das empresas. 

 Aplicável a qualquer ramo de atividade e a qualquer processo. 

 Orientado de dentro para fora, pois começa-se por analisar detalhadamente os processos 

internos antes de avaliar o desempenho de unidades da mesma organização ou de grupos 

de empresas do mesmo ou de vários setores de atividade.  

 Foca-se nas práticas, uma vez que o seu objetivo principal é aprender as melhorias 

práticas que sustentam os melhores resultados de desempenho.  

 Exige um trabalho interno, quer de avaliação de desempenho (que na maioria das vezes 

obriga à utilização de indicadores novos para a empresa) quer na aprendizagem e 

contextualização de práticas bem-sucedidas à realidade de cada empresa, são atividades 

que exigem a disponibilidade de recursos, sobretudo humanos.  

 Aprendizagem sistemática de melhoria continua, as práticas e os resultados de 

desempenho sofrem alterações frequentes.  

 

1.4.1 – Origens e benefícios do benchmarking  

 

Coelho (2014) refere que o benchmarking data da década de 70 e que era um instrumento 

fundamental devido às falhas dos métodos tradicionais de fixação de metas que algumas 

empresas adotavam para enfrentar a concorrência tornando-se um instrumento estratégico 

das práticas de gestão. Segundo a literatura a companhia Xerox foi a principal responsável pelo 

aparecimento do benchmarking como metodologia de Gestão pois levou em 1979 à análise 

das características e qualidade dos seus produtos e dos seus concorrentes, sendo esta 

avaliação que determinou os custos de produção e a empresa descobriu que a concorrência 

vendia produtos a um custo inferior e iniciou um processo que chamou de benchmarking 

competitivo. 
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Uma pesquisa realizada em 2007 pela empresa de consultoria Bain & Company deduziu que o 

benchmarking era utilizado em 10 países em 6.323 empresas. Coelho (2014) refere que, na 

maioria dos países desenvolvidos, o benchmarking tornou-se um instrumento essencial para a 

melhoria de desempenho pois baseia-se na definição de descritores, indicadores e processos 

de boas práticas. A OCDE diz que o benchmarking constitui um instrumento de melhoria do 

desempenho das organizações, de redução de custos e de melhoria da qualidade dos serviços. 

Vários estudos da OCDE reconhecem que a adoção das melhores práticas é uma forma de 

obter ganhos de eficiência significativos, utilizando menos inputs para obter os mesmos 

outputs. 

Para Ribeiro (2004), apesar dos resultados quantitativos serem reduzidos, é consensual que o 

benchmarking consegue benefícios importantes para as empresas que o utilizam pois a 

interação com os parceiros de benchmarking constitui por si só um processo de aprendizagem 

com potencial impacto na inovação dos produtos, processos ou práticas organizacionais. 

Ribeiro (citando Czuchry et al. 1995) demonstra também que das empresas envolvidas de 

vários países aquelas que usam o benchmarking são mais realistas quanto à sua posição em 

relação concorrentes, mostrando o efeito positivo no conhecimento detalhado dos pontos 

fracos e fortes da empresa. 

Segundo Ribeiro (2004), os resultados do processo benchmarking conduzem a benefícios 

intangíveis importantes, nomeadamente:  

 Desenvolve o conhecimento detalhado dos processos internos; 

 Impede que a empresa se foque sobre si mesma e desvalorize outras realidades; 

 Orienta a empresa para o exterior na procura de oportunidades de melhoria; 

 Ajuda a definir objetivos estendendo ao contexto externos; 

 Inibe o status-quo, os comportamentos, as atitudes e as mentalidades resistentes à 

mudança, fomentando a filosofia de melhoria contínua.  

 

1.4.2 – O estudo benchmarking e os seus objetivos  

Segundo Ribeiro (2004) alguns estudos benchmarking destacam alguns aspetos que a serem 

desenvolvido tais como: 

 Ligação do meio académico ao meio empresarial, sendo que o primeiro contribuirá com 

os modelos, metodologias e enquadramentos e o segundo com a experiência prática, os 

recursos e as perspetivas empresariais sobre a aplicação.  

 Abordagem organizacional global, onde a maioria das atividades de benchmarking surgem 

de uma abordagem segmentada focada num determinado número reduzido de funções.  
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 Quantificar os custos e benefícios, uma vez que esta informação é fundamental nos casos 

de dúvida na participação de atividades benchmarking. 

 Aplicação do benchmarking na indústria de fabricação (tem-se verificado um 

desenvolvimento predominante nos serviços e nas funções de apoio).  

 Caracterizar com detalhe os mecanismos de transferência das melhores práticas; segundo 

Ribeiro (2004), continua a ser um assunto prioritário e com muito potencial de 

desenvolvimento. 

 Avaliar o desempenho das empresas numa estrutura relacional e hierarquizada de 

indicadores.  

 Desenvolver modelos de benchmarking atendendo às especificidades dos processos e dos 

produtos das empresas envolvidas. O desempenho é avaliado com base em modelos de 

diagnóstico, o que limita a sua contribuição para delinear ações de melhoria mais 

operacionais.  

 

1.4.3 – Metodologias benchmarking 

  

Segundo Coelho (2004, citando a OCDE, 1997), a metodologia benchmarking é diferenciada em 

função do que pretende avaliar (processos ou resultados) e do que se considere elemento para 

comparação (em relação a outras organizações ou padrão de referencia). Para o mesmo autor 

o benchmarking pode ser utilizado quer para a melhoria continua do serviço, quer para efeitos 

de avaliação, que apesar de ser encarada esporadicamente também pode ser realizada 

regularmente de forma a monitorizar os resultados de melhoria de desempenho. A tabela 

abaixo apresenta as técnicas de melhoria a adotar de acordo com as características de da 

análise de benchmarking a realizar.  

 

 Finalidade benchmarking 

Incidência do benchmarking Melhoria Continua  Avaliação 

Processos  Gestão da Qualidade Reestruturação 

Resultados Comparação de desempenho  Avaliação de programas  

Tabela 2. Finalidade e incidência benchmarking (Fonte: Coelho, 2014) 

Ribeiro (2004) refere que os estudos de benchmarking são realizados por iniciativa de 

determinada empresa ou grupo de empresas e também de entidades independentes. Todos 

estes agentes têm promovido o benchmarking como uma ferramenta-chave para a melhoria 

contínua do desempenho. Assim, as abordagens divergem, quer em termos de conceção do 
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modelo, quer em termos de mecanismos de implementação utilizado, pois há a tendência de o 

desenhar segundo as necessidades de cada caso. A implementação já é mais consensual. Na 

literatura, as metodologias apresentam um conjunto de etapas comuns, denominado pelo 

ciclo de melhoria de Deming: 

 Planear (Plan) 

 Executar (Do) 

 Analisar (Check) 

 Corrigir (Act) 

Spendolini (1992) e Andersen e Jordan (1998), citados por Ribeiro (2004), apresentam 

variantes do ciclo P-D-C-A, ciclos de benchmarking com cinco etapas com três atividade 

principais de planeamento: 

 Identificação das áreas de estudo; 

 Formação da equipa; 

 Identificação dos parceiros; 

Por sua vez, Andersen e Jordan (citados por Ribeiro, 2004) destacam a “procura de parceiros” 

das restantes atividades de planeamento do estudo de benchmarking. 

 
Figura 5. Ciclos de benchmarking (1)- Deming; (2)- Spendolini; (3)- Andersen. (Fonte: Ribeiro, 2004) 

 

Esta imagem apresenta as atividades que, de acordo com onze metodologias diferentes, 

devem ser realizadas em cada etapa de um estudo benchmarking. Estas metodologias tiveram 

melhor aceitação na literatura. Estas metodologias incluem um conjunto de atividades 

aplicáveis em contextos muito diversos no entanto é possível agrupar as atividades em quatro 

etapas principais PLANEAR, EXECUTAR, ANALISAR e CORRIGIR nas quais se destacam os 

seguintes aspetos: Planeamento do estudo, desenvolvimento do modelo de benchmarking, 

seleção de parceiros, análise de dados e implementação de melhorias, Ribeiro (2004). 
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1.4.4 – Tipos de Benchmarking 

Tipos Descrição 
Benchmarking 
Interno 

A comparação é feita internamente, dentro da própria empresa (entre 
departamentos ou empresas do mesmo grupo). Por norma o objeto de 
comparação consiste nas funções ou nos processos. Os dados e informações 
devem ser facilmente disponíveis e não há problemas de confidencialidade. É 
uma base excelente não só para se descobrir diferenças de interesses, mas 
também para focalizar as questões críticas que serão enfrentadas ou são de 
interesse para a compreensão das práticas de investigações externas. 

Benchmarking 
Competitivo 

Visa uma comparação direta com organizações que prestam o mesmo serviço, 
que dirijam as suas atividades para os mesmos clientes, com o objetivo de 
alcançar e superar o seu desempenho (Reis & Reis, 2006). Deve-se ter cuidado 
para compreender onde as operações de um concorrente não são 
verdadeiramente comparáveis. Embora a comparabilidade possa ser uma 
preocupação, mais importante é a dificuldade de obtenção de informações a 
respeito das operações dos concorrentes diretos. A troca de informações pode se 
dar, caso se deseje, através de uma terceira entidade, como por exemplo um 
consultor, que garante a confidencialidade e anonimato. 

Benchmarking 
Genérico 

E o mais desenvolvido dos quatro, compara processos de trabalho que implicam 
várias funções e em organizações diferentes, procura identificar e transferir as 
melhores práticas, e as mais inovadoras de um sector para o outro. 
Os elementos envolvidos (o produto, a indústria, o processo) não podem 
constituir fatores de limitação. Tem como potencial revelar as melhores práticas. 
A maior necessidade é de objetividade e recetividade, requerendo uma 
conceituação ampla e uma cuidadosa compreensão do processo genérico. 

Benchmarking 
Funcional 

Compara uma função específica com as melhores práticas ou com outros 
processos similares, mas não iguais, dentro da mesma área de prestação de 
serviços, tendo por objetivo a comparação de processos ou negócios que 
apresentam alguma ligação, mesmo quando relacionados com outros sectores. 
Não é necessário concentrar-se somente em concorrentes diretos. Pode haver 
um sério risco de se alcançar um desempenho superior, caso esse seja o foco 
exclusivo das investigações. Existe um grande potencial para a identificação de 
concorrentes funcionais ou empresas lideres nas suas indústrias para tomar 
como referência, mesmo em indústrias diferentes. 

Tabela 3.Tipos de Benchmarking (Fonte: Coelho, 2014) 
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1.4.5 – Modelos de benchmarking com aplicação industrial 

 

Segundo Ribeiro (2004), os modelos existentes podem ser agrupados em dois grandes grupos: 

modelos de diagnóstico ou holísticos e modelos micro-orientados (ou de processos). Pode-se 

dizer que no primeiro caso a avaliação de desempenho abrange as principais funções 

organizacionais, enquanto no segundo é dirigida para processos específicos de uma 

determinada atividade.  

 

a) Modelos de diagnóstico ou holísticos  

 

O modelo de diagnóstico UKBI estava inicialmente organizado em três módulos de avaliação 

financeira, da gestão e da excelência Ribeiro (2004). O modulo de avaliação financeira fica em 

cinco fatores da gestão financeira obtidos pelo balanço das empresas, Ribeiro (2004). 

 

Avaliação Financeira  Avaliação da Gestão Avaliação da Excelência  
 Rendibilidade 
 Gestão 
 Produtividade 
 Atividade 
 Investimento 
 

 Satisfação do cliente 
 Inovação produtos/serviços 
 Fornecedores 
 Gestão de Recursos Humanos 
 Satisfação de RH 
 

 Liderança 
 Política estratégica 
 Gestão dos RH 
 Gestão dos recursos 
 Processo de negócio 
 Satisfação do cliente 
 Satisfação RH 
 Impacto na sociedade 
 Resultados operacionais  

Tabela 4. Estrutura inicial do modelo UK  BenchmarkIndex (Fonte: Ribeiro,2004) 
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Avaliação Financeira (44 Indicadores) 

Rendibilidade 
(10 indicadores) 
 Rendibilidade de Vendas 
 Rendibilidade do ativo 

liquido 
 Rendibilidade do ativo 

total 
 Rendibilidade do capital 

investido 
 Rendibilidade de capitais 

próprios 
 Valor acrescentado Bruto 

(VAB) 
 VAB ativo liquido 
 VAB capitais próprios 
 VAB ativo total 
Valor médio de encomenda 

Gestão (14 Indicadores) 
 Liquidez geral 
 Grau de endividamento 

geral 
 Grau de endividamento 

liquido 
 Estrutura de 

endividamento 
 Cobertura dos juros 
 prazo médio de pagamento 
 prazo médio de 

recebimento 
 Rotação de existências 
 Rotação do fundo de 

maneio 
 Autonomia financeira 
 Margem de cash flow 

operacional 
 Margem do cash-flow 
 Taxa de eficiência do cash-

flow operacional 
Taxa de eficiência do cash-

flow 

Produtividade 

(6 indicadores) 

 Vendas/custos indiretos 
 Vendas/empregado 
 VAB/empregado 
 Resultado 

líquido/empregado 
 Cash-flow 

operacional/empregado 
 Cash-flow/empregado 
 

Atividade (7 indicadores) 
 Variação das vendas 
 Variação das exportações 
 Variação da rendibilidade 

das vendas 
 Variação da rendibilidade 

do capital investido 
 Variação da rendibilidade 

dos capitais próprios 
 Variação do investimento 

em equipamento 
produtivo 

 Variação do investimento 
em capital fixo 

 

Investimento (7 
indicadores) 
 Investimento em 

equipamento 
produtivo/vendas 

 Investimento em capital 
fixo/vendas 

 Investimento em 
equipamento 
produtivo/amortizações 

 Investimento em capital 
fixo/amortizações 

 Investimento em 
marketing/venda 

 Investimento em 
I&D/vendas 

 Investimento em 
formação/vendas 

 

Tabela 5.Indicadores do módulo de avaliação financeira do modelo UK BenchmarkIndex. (Fonte: Ribeiro, 2004) 
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 No módulo da avaliação de gestão, são analisados cinco fatores relacionados com o foco no 

cliente, a gestão de fornecedores e a gestão dos colaboradores. O módulo concentra-se em 

nove fatores que são critérios de excelência EFQM, sendo estes avaliados com base em 

indicadores qualitativos e tem como principal objetivo complementar a informação relativa 

aos módulos anteriores. Para cada indicador há respostas de classificação de 1 a 4 sendo o que 

no 1 há plena necessidade de melhora no desempenho e o 4 é o desempenho desejável. A 

principal limitação é não apresentar uma estrutura entre os fatores críticos e os indicadores de 

desempenho Ribeiro (2004). 

 

 

 

 

Avaliação da Gestão (37 indicadores) 
Satisfação de clientes 
(10 indicadores) 
 Vendas/cliente 
 Reclamações/encomenda 
 Reclamações/cliente 
 Tempo de resposta a 

reclamações 
 Valor das reclamações 
 Encomendas não entregues no 

prazo 
 Taxa de rejeições internas 
 Encomendas rejeitadas/cliente 
 Tempo de resposta a 

encomendas 
 Clientes/colaborador de apoio 

ao cliente 

Inovação (7 indicadores) 
 Novos produtos 
 Tempo de lançamento no 

mercado 
 Vendas em novas áreas 

geográficas 
 Vendas em novos segmentos de 

mercado 
 Vendas de novos produtos 
 Novos clientes 
 Colaboradores em I&D 

Gestão de recursos humanos 
(9 indicadores) 
 Colaboradores diretos 
 Estrutura organizacional 
 Colaboradores efetivos 
 Colaboradores com formação 

superior 
 Horas extraordinárias 
 Custo das horas extraordinárias 
 Idade média dos colaboradores 
 Dias de formação por 

colaborador 
 Investimento em formação por 

colaborador 
 

Fornecedores (5 indicadores) 
 Fornecimentos rejeitados 
 Fornecimentos não conformes 

aceites 
 Fornecimentos entregues a 

tempo 
 Fornecedores ativos 
 Valor dos fornecimentos por 

fornecedor 
 
 

Satisfação de RH (6 indicadores) 
 Taxa de absentismo 
 Taxa de acidentes por 

colaborador 
 Colaboradores que abandonam 

prematuramente a empresa 
 Colaboradores que saíram da 

empresa 
 Novos colaboradores 
 Colaboradores que auferem de 

regalias 

 

Tabela 6. Indicadores do módulo de avaliação da gestão do modelo UK BenchmarkIndex. (Fonte: Ribeiro, 2004) 
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Avaliação da excelência (45 indicadores) 
Liderança (7 indicadores) 
 Gestores trabalham em 

equipa 
 Gestores “dão o exemplo” 
 Os gestores empenham-se 

na melhoria da qualidade 
 Tempo para atividades de 

melhoria de desempenho 
 Discussão do desempenho 

com clientes e fornecedores 
 Discussão do desempenho 

com colaboradores 
 Os gestores delegam nos 

colaboradores 

Gestão das pessoas 
(9 indicadores) 
 Função de gestão de RH 
 Alcance da política de 

recrutamento 
 Alcance da política de 

incentivos 
 Alcance da política de 

benefícios 
 Gestão por objetivos 
 Avaliação atualizada das 

competências 
 Identificar as necessidades 

de desenvolvimento dos 
colaboradores 

 Existência de um programa 
de formação 

 Comunicação dentro da 
empresa 

Gestão dos recursos 
(4 indicadores) 
 Gestão da manutenção dos 

equipamentos produtivos 
 Disponibilidade de 

informação chave sobre 
desempenho 

 Adequação da informação 
chave disponível 

 Avaliação das necessidades 
 

Política e estratégia  
(3 indicadores) 
 Declarações de política e 

estratégia 
 Alcance das declarações de 

política e estratégia 
 Identificação dos recursos 

necessários para atingir os 
objetivos 

Processos (4 indicadores) 
 Gestão processos críticos 
 Gestão das alterações 
 Avaliação das melhorias 
 Sistema de garantia da 

qualidade 

Satisfação dos clientes  
(5 indicadores) 
 Relação com os clientes 
 Avaliação da satisfação 
 Avaliação da satisfação 
 Perceção do 

posicionamento face à 
concorrência 

 Perceção da fidelização dos 
clientes 

Satisfação dos colaboradores 
(4 indicadores) 
 Empenho pela segurança 
 Avaliação da satisfação 
 Motivação 
 Rotatividade 
 

Impacto na sociedade 
(5 indicadores) 
 Empenho nas questões 

ambientais 
 Política de incentivo para o 

uso de materiais recicláveis 
 Sistema de gestão 

ambiental 
 Cooperação com a 

comunidade local 
 Cumprimento da legislação 

ambiental 

Resultados do negócio  
(4 indicadores) 
 Objetivos financeiros 
 Objetivos não-financeiros 
 Uso do benchmarking 
 Desempenho em relação à 

concorrência 
 

Tabela 7. Indicadores do módulo de avaliação da excelência do modelo UK Benchmark Index. (Fonte: Ribeiro,2004) 
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1.4.6 – Análise PESTA 

 

Segundo Lindon et al. (2009), para uma análise do ambiente externo torna-se importante 

avaliar os componentes do meio envolvente através da análise PESTA (Política e Legal, 

Económica, Social, Tecnológica e Ambiental). 

A análise do meio envolvente é essencial para que a empresa possa identificar os fatores que 

fazem parte do ambiente no qual está inserida. Esta é uma ferramenta que as empresas 

podem utilizar para melhorar a forma como encaminha os seus recursos e assim otimizar o seu 

desempenho. A informação resultante da análise do ambiente permitirá que a organização 

possua uma posição competitiva mais favorável (Teare & Olsen, 1996). Este é um método de 

análise que, ao dividir o ambiente geral em cinco áreas diferentes, efetua o estudo de cada 

uma delas e, deste modo, deteta quais as influências externas exercidas sobre a organização, 

tanto em termos históricos como futuros (Johnson & Scholes, 1999). A interpretação e o 

estudo dos fatores PESTA identificam tendências e permitem que sejam criadas condições que, 

no futuro, se poderão tornar essenciais para a continuidade das organizações, que passarão a 

possuir atributos para enfrentar as adversidades que, de outro modo, não teriam sido 

detetadas (Thompson & Strickland, 1998).  

A análise PESTA divide-se nas seguintes áreas: 

Fator Político-legal: As convicções políticas de determinados governos conduzem a leis e 

regulamentos que podem influenciar as organizações de uma forma restritiva e reduzir os 

benefícios, como é o caso da criação de impostos e de políticas restritivas. Por outro lado, 

também podem ser tomadas decisões que favoreçam e protejam as empresas, como os 

incentivos fiscais, os regimes de apoio financeiro e as leis de registo de patente (Pearce & 

Robinson, 1997). 

Fator Económico: A categoria económica inclui todos aqueles fatores que conduzem o rumo 

da economia no presente e no futuro, tais como os padrões de consumo, o poder de compra 

da população, as taxas de juro, as políticas monetárias e o mercado de capitais, entre outros 

(Olsen, TSE & West, 1992). 

Fator Sociocultural: Os fatores sociais que geram influência na organização envolvem um 

número diverso de variáveis, das quais fazem parte os valores pessoais, as crenças, as atitudes, 

as experiências e o estilo de vida (Pearce & Robinson, 1997). A taxa de analfabetismo, a 

distribuição geográfica da população, o nível educacional e a atitude em relação ao trabalho 

são também fatores com impacto significativo no desempenho das organizações. De facto, 

numa empresa, o nível de produtividade, os padrões de qualidade, o recrutamento e seleção 

serão afetados por estas variáveis (Lambin, 2000; Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). 
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Fator Tecnológico: A legislação de proteção de patentes, os programas governamentais de 

incentivo à investigação, a especialização dos esforços de investigação da indústria e a adoção 

de normas internacionais de qualidade são apenas alguns dos exemplos (Lambin, 2000; Pearce 

& Robinson, 1997). 

Fator Ambiental (Ecológico): Tem como preocupações o controlo e a proteção do meio 

ambiente, a gestão de resíduos, o ciclo de vida ecológico, a identificação das condições globais 

ecológicas e a disponibilidade dos recursos naturais, nomeadamente do ar, da água e do solo 

(Lambin, 2000; Teare & Olsen, 1996). 

Nunes (2008) refere que é um modelo de análise da envolvente externa da organização e que 

a sua denominação representa as iniciais dos quatro grupos de fatores ou variáveis ambientais 

a serem analisadas. Cada variável caracteriza-se está fora do controlo da empresa o que 

representa ameaças e oportunidades à empresa que a mesma decidira evitar ou aproveitar.   

 

1.4.7 – Análise SWOT 

A análise SWOT é o processo através do qual os administradores das organizações averiguam 

se os produtos que oferecem ao mercado podem alcançar o sucesso e quais são as suas 

limitações (Westwood, 1997). Desta forma, poder-se-á explorar os pontos fortes (Strengths), 

identificar e superar as fraquezas/pontos fracos (Weaknesses), agarrar as oportunidades 

(Opportunities) e defender-se contra as ameaças (Threats) (Westwood, 2006) (ver Figura 6).  

 

Strengths 

Pontos Fortes 

Weaknesses 

Pontos Fracos 

Opportunities 

Oportunidades 

Threats 

Ameaças 

Figura 6. Análise SWOT. (Fonte: Westwood, 2006) 

 

Para Lindon et al. (2009), o sucesso da análise SWOT depende das seguintes condições: 

- a análise SWOT é uma conclusão das análises interna e externa; 

- a análise SWOT não é um resumo das análises anteriores, mas deve identificar os elementos-

chave que permitam estabelecer prioridades; 

- a análise SWOT prepara recomendações, isto é, no final deve ser possível ver claramente 

quais são os riscos a ter em conta e os problemas a resolver. 

  



Pág. 32 
 

PARTE 2 - Estudo de caso e aplicação do estudo  

 

2.1 – Enquadramento do problema 

 

Apesar dos estudos já realizados, há necessidade de desenvolver sistemas de medição de 

desempenho de produtividade nas empresas de mobiliário, através de empreendedorismo e 

controlo dos recursos existentes, pois muitas delas ainda se regem por modelos de gestão 

financeira. Este trabalho abordará a medição de desempenho em relação ao processo 

produtivo do produto de forma simples com dados fáceis de obter não descurando 

informações relevantes e críticas na melhoria contínua, tendo por base os objetivos da 

empresa, o tempo de fabrico, o custo e a qualidade. 

Contudo, estes indicadores não serão suficientes na obtenção de uma visão equilibrada do 

desempenho. Nos últimos anos, o ambiente empresarial tornou-se bastante competitivo e as 

empresas começam a consciencializar-se dos desafios impostos e tentam implementar 

sistemas de avaliação de desempenho para aumentarem a sua competitividade e o 

benchmarking é uma prática que ajuda bastante no seu alcance. 

De uma forma particular pretende-se sugerir um modelo para uma avaliação simples e eficaz 

do desempenho de uma empresa fabricante de mobiliário, com sede em Braga. O modelo será 

adaptado às necessidades da empresa, no entanto será possível utilizar este case study para 

outras empresas que queiram iniciar uma base para melhorarem as suas vantagens 

competitivas. 

Desta forma é importante escolher os pontos necessários à reestruturação do modelo de 

gestão da empresa tendo como ponto de partida a análise de produção e análise financeira da 

empresa com o intuito de no final se poder comparar a situação atual da descrita acima com a 

situação em que a mesma se encontrará com a implementação das medidas de desempenho. 

O modelo proposto foi elaborado com base na revisão de literatura feita anteriormente e 

baseia-se na avaliação de desempenho, onde primeiramente foi efetuado um estudo da 

situação da empresa de forma a conhecer o problema e ter um ponto de partida e em seguida 

se prosseguiu à implementação das medidas a fim de obter os resultados finais. 

Nesta análise, foi necessário considerar a empresa como um todo onde através de um 

questionário de benchmarking proposto pelo IAPMEI (“Avaliação de gestão”), e no final a 

empresa terá uma avaliação de cinco áreas distintas da empresa (a perspetiva do cliente e 

fornecedores, financeira, a gestão de recursos humanos assim como a sua satisfação e 

inovação, através do modelo de benchmarking de avaliação de gestão.  
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O principal problema apresentado pela empresa é a baixa capacidade produtiva. A empresa 

não consegue fazer jus a todas as suas encomendas relativamente à produção, tendo de 

rejeitar encomendas de clientes. A empresa encontra problema também ao nível de prazos de 

entrega. Este fator poderá dever-se em primeiro lugar às condições de mercado atuais e à 

diversificação de modelos fabricados pela mesma, assim como os pedidos por medida, não 

sendo possível à empresa fazer stocks de determinados produtos a fim de os expedir de 

imediato após a receção da encomenda do cliente, devido ao seu modelo de negócio. Porém, a 

instabilidade do mercado, e os 50 dias dados pela empresa para entrega da encomenda desde 

a sua confirmação não são suficientes. Por último, um outro fator poderá ser a má organização 

estrutural da empresa e a utilização de uma hierarquia desproporcional à estrutura de 

negócios. 

 

2.2 – Análise de Ambiente Interno 

 

2.2.1 – Apresentação da empresa 

 
Fundada em 1987 e situada em Braga, a empresa é especializada na fabricação de mobiliário 

em madeira. Conta com uma equipa dinâmica, experiente e com tradição. A paixão pelos 

móveis e decoração está presente desde o início no ADN da empresa. Ciente das tendências 

ergonómicas e estéticas, uma das principais preocupações da empresa é o conforto das 

pessoas que irão utilizar os seus produtos. Surgiu como uma pequena empresa, porém, 

através de esforço e dedicação aos seus clientes, hoje em dia é uma das mais importantes 

referências do setor na região do Minho, tendo em 2009 sido reconhecida com o estatuto PME 

Líder. 

Como se trata de uma empresa que produz diversos estilos de mobiliário, dos mais variados 

modelos, é usado o sistema de produção intermitente e funcional. A principal razão para 

continuar a trabalhar ao longo de 27 anos é a valorização e a confiança para com os seus 

clientes. A empresa está preparada para as mais diversas tendências e designs, pois a sua 

equipa de recursos humanos, em conjunto com a tecnologia instalada, ultrapassam todos os 

desafios através da combinação da experiência e juventude desde artesãos a designers CAD, 

garantindo a qualidade, inovação, garantia e qualidade dos seus produtos. Os principais modos 

de atuação são o fabrico de mobiliário por encomenda e por lotes para outras empresas de 

mobiliário como armazéns e lojas de móveis, tendo como clientes grandes redes de retalho de 

mobiliário nos mercados de Portugal, França e Espanha.  
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A empresa tem como objetivo aumentar a sua presença nestes mercados e conseguir entrar 

em novos mercados. A sua Visão é tornar-se uma referência na fabricação e fornecimento de 

mobiliário através de uma política de exportação e crescimento sustentado. De forma a 

garantir a qualidade dos seus produtos, a empresa segue as seguintes linhas de orientação: 

- Tem como objetivo ser uma referência na europa e compromete-se com a qualidade das suas 

relações corporativas. Para ser mais competitiva a empresa nas suas relações intensifica a 

ajuda mútua através de sinergias de partilha de conhecimento com os seus parceiros.  

- Valoriza as pessoas. Ao longo dos anos a empresa integrou na sua equipa profissionais 

qualificados; a experiência dos mesmos em conjunto com as mudanças dos mercados ajudam 

na qualidade e flexibilidade dos serviços.  

- As instalações são constantemente melhoradas para criar melhores condições de trabalho 

para a sua equipa, melhorando a produtividade e a qualidade e acima de tudo o bem-estar.  

- Segue as raízes e tradições do país, o que permite que os artesãos da sua equipa sejam 

capazes de recriar qualquer modelo de mobiliário, com qualidade, precisão e durabilidade.  

- A mudança é uma constante na vida e a empresa tenta sempre adaptar-se à mesma. Desde o 

início que a empresa trabalha com melhoria contínua nos seus processos, a inovação e 

tecnologia permitem-lhe enfrentar desafios exigentes e atender às necessidades dos clientes.  

 

2.2.2 – Diagnóstico da Situação Atual 

 

A empresa é constituída por três níveis hierárquicos de atuação vertical, sendo que todas as 

decisões têm de ser tomadas e passar pela direção da empresa pelos dois sócios-gerentes. 

Desta forma, no nível um encontram-se os gerentes, que tomam todas as decisões estratégicas 

e operacionais da empresa; no nível dois, encontramos os departamentos de recursos 

humanos que aloca uma funcionária administrativa; a produção que aloca vinte e um 

funcionários em três diferentes secções; o polimento, que aloca cinco funcionários; e por 

último o armazém, que aloca apenas um funcionário (ver figura 7).  
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Secções

Departamentos

Direção Gerentes

RH Produção

Design/ 
Preparação 

encomendas

Matérias-
Primas Montagem

Polimento Armazém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Departamento Nº de pessoas 

Direção  

RH 

Produção 

Design/ Preparação encomendas 

Matérias-Primas 

Montagem 

Polimento 

Armazém 

2 

1 

 

1 

10 

10 

5 

1 

Total  30 

Tabela 8. Número de Funcionários por função 

Figura 7. Organograma da empresa 
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2.2.3 – Análise PESTA 

 

Segundo o estudo “Exporthome” da AEP (2010) em conjunto com o INETI (Instituto Nacional 

de Engenharia e Tecnologia Industrial) e a associação empresarial Nersant, a indústria da 

madeira e mobiliário é bastante heterogénea, com empresas que se distribuem por toda a 

cadeia de valor desde o corte das matérias-primas até a transformação no produto final 

dividindo-se em 4 vertentes industriais: Serração, Carpintaria, Painéis e Mobiliário. É bastante 

competitivo, a nível nacional e europeu, e é de realçar o desempenho técnico e comercial. 

Caracteriza-se pelo predomínio de PMEs familiares onde 99,4% das empresas do setor 

empregam menos de 100 pessoas, têm mão-de-obra pouco qualificada, e onde existem 

diversas tecnologias utilizadas e os distintos níveis de produtividade. O mesmo estudo refere 

que em 1997 o Ministério do Trabalho e da Solidariedade teria a informação de que a maioria 

das empresas (58.2%) localizam-se a Norte do País, seguido pelas regiões Centro, Lisboa e vale 

do Tejo com 17,6% das empresas em cada. Em relação às regiões autónomas, nos Açores 

existem mais empresas (102) e na Madeira há registo de apenas 77. Relativamente ao número 

de empresas segundo o Ministério do Trabalho e da Solidariedade o subsetor do mobiliário 

representa 52,8%, seguido do subsetor da Carpintaria com 35,3% e o subsetor da Serração 

com 10,7%, o que permite afirmar que a região Norte é a líder em cada setor quanto ao 

número de empresas. A AEP refere que em 2007 o setor mobiliário revelava uma boa 

adaptação às solicitações do mercado uma vez que o elevado desenvolvimento tecnológico e 

flexibilidade na produção permitiram nos últimos anos desenvolver uma grande diversidade de 

novos produtos e estilos. No que se refere às vendas segundo o INETI são as indústrias de 

madeira que mais contribuem para o volume global de vendas do setor com 63.2% e a região 

Norte com 36,6% em 1997. A associação empresarial Nersant refere que em 2009 o setor 

representava 13% do total da produção industrial na economia europeia aproximadamente 

269.000 milhões de euros e que neste mesmo ano também a produção de mobiliário era a que 

mais contribuía para o setor (48%). Dos países europeus como maiores produtores destacam-

se a Alemanha e a Itália, seguidos da França, Reino unido e Espanha. A capacidade de 

empregabilidade deste setor também é de destacar pois segundo a Nersant é um dos três 

maiores empregadores com cerca de 3 milhões de trabalhadores para países como Portugal, 

Áustria, Suécia e Finlândia. Em Portugal o setor tem uma elevada relevância, em 1994 foi 

apontado no Relatório Porter como um dos seis setores prioritários da economia portuguesa e 

em 2008 a AIMMP (Associação das Indústrias das Madeiras e Mobiliário de Portugal) refere 

que o setor tinha o peso representativo de 5% do VAB total da economia nacional e 14% do 

PIB industrial.  
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Contexto Tendências Impacto Positivo Impacto Neutro Impacto Negativo 

Politico 

- Instabilidade 
Política 
- Globalização 
- Diminuição do 
orçamento para a 
Industria 

- Menor custo de 
produção traduz 
maior flexibilidade 
- Facilidade nas 
transações 
internacionais 

- Impacto pouco 
pronunciado 

- Alterações na 
legislação 
- Diminuição das 
comparticipações do 
Estado 
- Burocracia elevada. 

Económico 

- Crise económica e 
crescimento baixo na 
Europa 
- Menor rendimento 
disponível 
- Restrições ao 
crédito 

- Apoio à exportação 
- Mão-de-obra mais 
barata 
- Recursos mais 
qualificados 

- Conjuntura Global - Diminuição da 
confiança dos 
consumidores 
 - Alteração das 
prioridades de 
consumo 
- Diminuição 
consumo 

Social e 
cultural 

- Envelhecimento da 
população; 
- Consumo de 
produtos "Bem-estar" 

- Recetividade a 
produtos que 
proporcionam 
aumento da 
qualidade de vida 

- Impacto pouco 
pronunciado 

 

Tecnológico 

- Acesso à inovação 
tecnológica 
- Utilização de novos 
materiais e novas 
técnicas. 
- Automatização da 
produção 

- Redução de custos 
- Redução Preço  
- Descoberta de 
novas tecnologias / 
soluções 

- Impacto pouco 
pronunciado 

- Período de 
rentabilização do 
custo 
- Democratização do 
acesso à informação 

Ambiental 

- Recriminação aos 
danos causados à 
natureza. 
- Protecionismo do 
Ambiente por via de 
novas leis 
- Responsabilidade 
Social corporativa. 

- Impacto pouco 
pronunciado. 

- Impacto pouco 
pronunciado. 

- Maior nível de custo 
adjudicados à 
produção com vista a 
reduzir o impacto no 
ambiente 

Legal 

- Legislação laboral 
flexível 
- Criação/alteração 
das Leis com maior 
frequência/rapidez 
- Protecionismo do 
consumidor 

- Redução dos custos 
com o Pessoal  
- Redução do custo 
de produção 

- Impacto pouco 
pronunciado 

- Mais impostos 
reduzem os 
Resultados 
- Instabilidade nas 
estratégias futuras 
- probabilidade para 
desvios maior 

Tabela 9. Análise PESTA 
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2.2.4 – Análise SWOT 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Tradição; 

- Preocupação com a qualidade e design dos 

produtos; 

- Favorável nível tecnológico e competitivo;  

- Rapidez no tempo de entrega; 

-Flexibilidade; 

- Qualidade/ Preço; 

-Diversidade de produtos; 

- Estrutura Familiar;  

- Cultura organizacional com poucos 

conceitos de gestão; 

-Pouco controlo e planeamento; 

- Baixa produtividade; 

Oportunidades Ameaças 

- Clientes mais exigentes; 

- Matérias-primas recicláveis; 

- Planeamento e gestão estratégica;  

- Internacionalização sustentada; 

-Apetência para compra de "Bem-estar"; 

- Elevada concorrência geográfica;  

- Falta de mão-de-obra qualificada; 

- Escassez de matéria-prima;  

- Legislação ambiental;  

- Crise económica;  

- Aparecimento de novas tendências; 

Tabela 10. Análise SWOT 

Segundo a AEP (2008), apesar de a empresa não ser capaz de satisfazer a procura devido a sua 

cultura organizacional com poucos conceitos de gestão e do pouco planeamento o seu elevado 

nível de desenvolvimento tecnológico, porém e a flexibilidade na produção de diversos 

produtos torna possível que a empresa obtenha vantagens através da utilização dos seus  

recursos renováveis e procure também novos mercados a ingressar.  

 

 

2.3- Layout da Empresa  

 

A empresa fabrica mobiliário por encomenda e por lotes. Como se trata de uma empresa que 

produz diversos tipos de mobiliário, dos mais variados modelos, é usado o sistema de 

produção intermitente. Os seus departamentos e recursos devem ser agrupados de modo a 

tornar o processo de produção mais fácil e eficaz, sendo a  proximidade um fator importante, 

facilitando e agilizando a execução das tarefas - layout de processos. Os processos 

semelhantes ou com necessidades similares devem estar o mais perto possível uns dos outros, 
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o objetivo é minimizar o percurso percorrido e para tal os recursos e matérias-primas devem 

ser colocados segundo a sua função. Como é possível verificar no esquema que se segue as 

instalações da empresa encontram-se todas juntas num edifício. A fábrica é constituída por 1 

armazém, 1 escritório e vários departamentos de produção que produzem todo o tipo de 

mobiliário em bruto e acabado. As instalações são servidas através do transporte de matérias-

primas e componentes por parte dos fornecedores sendo estas recebidas e colocadas em 

armazém.  

 

 

 

 

De acordo com a planta atual da empresa os departamentos estão localizados e organizados 

segundo a importância de proximidade que cada um tem em relação a outro desde a entrada 

das matérias-primas até à saída do móvel do armazém. No entanto, toda a distribuição física 

das máquinas ficou inteiramente ao critério dos responsáveis pelas áreas do sector produtivo, 

que basearam-se na sua experiência profissional sem recorrerem às ferramentas adequadas. 

Toda a estrutura dos departamentos, equipamentos e maquinaria da empresa está 

representada no esquema que se segue. 

 

 
 

Figura 8. Planta da Empresa 
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2.3.1 – Layout Processo produtivo 

 

 

 

Nº1 

Nº2 Nº2 
Nº7 

Nº7 

Nº6 
Nº3 

Nº10 Nº7 

Nº7 

Nº9 

Nº8 

Nº3 

 
Nº4 

 
Nº5 

Nº6 

Nº7 

Nº7 

Nº12 Nº12 

Nº11 

Escritório 

 
Nº16 

 
Nº15 

Balneários WC 

 

Escritórios 

Nº16 

Nº17 

Nº6 

Nº13 

Nº13 

Nº14 

Nº16 

Nº18 

Madeiras 

Processo produtivo - Maciços 

Processo produtivo - Folheados 
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Os números abaixo representam as máquinas utilizadas no processo produtivos sendo 

designadas pela seguinte classificação: 

Nº1- Multiserra, utilizada para cortar as pranchas de madeira. 

Nº2- Serra, utilizada para traçar a madeira que vem da multiserra. 

Nº3 e 4- Garlopas. 

Nº5- Cabine de produção, marca a madeira depois de serrada. 

Nº6- Espigadeira, prensa e bedame de furar. 

Nº7- Tupia e CNC. 

Nº8- Seccionadora, o processo produtivo com placas só começa a partir desta máquina. 

Nº9- Esquadrijadora. 

Nº10- Galgadeira. 

Nº11- Orladora. 

Nº12- Calibradora de lixar. 

Nº13- Montagem de móveis.  

Nº14- Armazenamento de móveis em espera para a pintura. 

Nº15- Limpeza dos móveis que são para pintura. 

Nº16-Estufas de pintura. 

Nº17- Acabamento e embalamento de móveis. 

Nº18- Móveis acabados em armazém. 

 

O sistema de produção da empresa tem início à chegada da encomenda do cliente, caso a 

encomenda seja especial (um móvel por medida) é feito o orçamento e só depois de 

confirmação do cliente é que a mesmas entra em produção sendo dirigida para o responsável 

pela produção (designer) que através de cálculos dos inputs necessários à tais como placas, 

madeira, mão-de-obra e máquinas elabora o desenho e a lista de materiais necessários à sua 

produção. Segundo os materiais necessários existem dois tipos de produção, a produção de 

folheados e dos maciços. Nos folheados o processo produtivo começa no corte da placa com a 

escolha do tipo e medida a utilizar. De seguida a placa segue para a seccionadora ou para a 

esquadrejadora para ser cortada à medida pretendida. Posteriormente vai para a preparação 

das madeiras onde com a orladora é feita a colagem da folha de orla de modo a que os topos 

não fiquem à vista. Por fim na multifuradora são feitas as furações necessárias para a 

encavilhar e segue para a montagem. Nos maciços, após a escolha da madeira a usar, esta 

segue para a serra a fim de ser cortada na medida certa. Posteriormente segue para a 

molduradora para ser desempenada e desengrossada, logo após a preparação das madeiras 

onde se cola o painel para proceder à montagem, esta é escalada, furada e espigada seguindo 
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para a produção. Após esta fase tanto os folheados como os maciços são sujeitos ao mesmo 

processo de produção, passam pela linha de montagem onde o móvel ganha forma, através da 

colocação de todos os componentes necessários e segue para a afinação onde são afinadas as 

portas e as gavetas e é colocada a ferragem. O último processo é o acabamento que pode ser 

feito através de tintas e vernizes, são dadas as chamadas primeira e a segunda de mão e o 

móvel é seco e em seguida embalado, após este processo o móvel segue para o armazém até 

ser transportado e faturado ao cliente.  

 

2.4 – Planeamento agregado híbrido 

 

De forma a verificar e avaliar o desempenho produtivo obtido pela empresa optou-se pelo 

planeamento agregado híbrido.  

Segundo Reid & Sanders (2011), o plano de produção identifica os recursos necessários ao 

grupo de operações, é um plano que contém os detalhes da taxa de produção agregada e o 

tamanho da força de trabalho, permitindo assim aos responsáveis de produção determinar o 

volume do stock a produzir, a quantidade permitida de horas extras e reduzidas, possíveis 

subcontratações, contratações ou despedimento de funcionários e qual o atendimento aos 

pedidos de clientes. O plano agregado deve ser atualizado e reavaliado mensalmente pelo 

grupo de operações. O propósito do plano de produção é criar taxas de produção e autorizar 

recursos que adaptem o plano de marketing e possibilitem que a empresa alcance os objetivos 

do plano estratégico empresarial. Na formulação do plano de produção da empresa optou-se 

por um modelo híbrido, onde se combina opções de força de trabalho baseada na procura e na 

capacidade. 

Desta forma, será possível a aplicação deste planeamento adaptando-o e ajustando-o à 

estrutura e características da empresa no controlo de produção, permitindo identificar os 

dados que caracterizam a situação atual da empresa e verificar o seu efeito nos custos 

enumerados nas tabelas abaixo.  

 

Cálculos utilizados: 

 - Custo médio de horas de trabalho normal e extraordinário, soma entre o valor pago por hora 

a cada empregado e o seu total a dividir pelo número de empregados. De forma a encontrar o 

salário médio fez-se o total pago em salários a dividir por trinta (18.506.00€/ 30). 

Posteriormente fez-se o total do cálculo anterior a dividir por 22 dias de trabalho e o seu total 

a dividir por 8 horas de trabalho. O mesmo processo foi efetuado para as horas extras. 



Pág. 43 
 

- Custos de despedimento, valor médio atribuído por cada ano de trabalho, salário médio a 

dividir por 22 dias de trabalho e o seu total vezes 20 dias de salário por ano (620/22= 

28,18*20= 565.00€ por ano de trabalho). 

- Custos anuais por trabalhador, salário médio mensal mais o somatório da percentagem a 

pagar por cada empregado à segurança social por mês, o valor do subsídio de alimentação 

mensal e o valor do seguro de acidentes de trabalho (620+146+65+28.33= 859.33 *14) = 

12.030.62€. 

- Custo dos materiais s/ IVA por mês foi calculado tendo por base as compras a fornecedores 

efetuadas pela empresa no ano de 2013 a dividir por 12 meses.  

- Número de trabalhadores iniciais é o número de trabalhadores da empresa.  

- A produtividade foi estimada pelo número de peças vendidas no ano de 2013 a dividir por 12 

meses.  

- Número de horas normais e extraordinárias por semana referem-se ao horário de atividade 

normal da empresa das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h (8 horas diárias), quando 

necessário horas extraordinárias cada funcionário trabalha mais 1 hora por dias e mais 2 ao 

sábado de manhã.  

- A faturação mensal foi calculada tendo por base as vendas efetuadas pela empresa a no ano 

de 2014 a dividir por 12 meses.  

 

Custos 
Custo Médio Hora Normal Trabalho/dia  3,50 € 
Custo Médio Hora Extraordinária /dia 5,30 € 
    
Custos de Despedimento Trabalhador 
(valor médio atribuído por cada ano de 
trabalho) 

565,00 € 

Custos anual do Trabalhador  12.030,62 € 
Custo dos materiais s/ IVA por mês 30.995,00 € 
Dados de capacidade 

  
Nº trabalhadores iniciais 30 
    
Produtividade nº peças/ mês 500 
    
Nº horas trabalho norma / semana 40 
Nº horas extraordinárias/ semana  7 
Faturação 
Faturação mensal 57.000,00 € 

Tabela 11. Custos 
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Passo 1 – Definição do plano de produção 

Após averiguar-se a procura prevista de acordo com a época alta baixa e normal, onde a 

quantidade foi obtida pelo cálculo da produção média da capacidade produtiva da empresa 

em 2013, dividiu-se o valor total produzido em 2013 (500.000.00€) por 12 meses (= 

40.000.00€) para encontrar a faturação média por mês.  

Uma vez encontrado esse valor foi elaborada a capacidade produtiva mensal, levando em 

consideração os diferentes períodos do ano, como as férias. A partir daqui efetuou-se uma 

previsão da procura tendo em conta o histórico recente da empresa. Em seguida, encontrou-se 

o rendimento através do somatório da capacidade de produção atual vezes 100 a dividir pela 

previsão da procura unitária e o total a dividir por 100 para saber a percentagem da procura 

satisfeita da empresa.  

 

Plano agregado 
de produção 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Rendimento 

Previsão da 
procura unitária 

600 600 600 600 600 700 700 350 600 600 600 500 7050   

Capacidade de 
produção atual 

500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 400 5650 80,14% 

Tabela 12.Plano agregado de produção 

 

Passo 2 – Definição do processo produtivo 

Em seguida, caraterizou-se o processo produtivo para verificar quer a mão-de-obra quer a 

capacidade necessária para satisfazer a procura prevista. Assim, cada P corresponde a um 

processo produtivo sendo P1 (recursos humanos), P2 (design/ organização produtiva), P3 

(corte), P4 (1ª fase processo de produção (preparação das madeiras de corte)), P5 (2ª fase do 

processo de produção (montagem)), P6 (polimento) e P7 (acabamento e embalagem), todos os 

processos estão numerados por ordem de realização uma vez que uns dependem dos outros. 

Em cada processo produtivo foi tido em conta o tempo médio de realização e o número de 

empregados de forma a estimar o tempo padrão de cada.  

Assim sendo o primeiro processo P1, tem a duração de 5 minutos; os recursos usados são 

tecnologias de comunicação, informação e faturação e são tem 1 trabalhador (5/1= 5min).O 

segundo processo P2, tem a duração de 10 minutos; os recursos utilizados são instrumentos 

de medição e planificação de projetos, aloca 1 trabalhador (10/1= 10 min.).O terceiro processo 

P3, tem a duração de 15 minutos; utiliza como recursos matéria-prima e maquinaria industrial 

e aloca 4 trabalhadores (15/4=3.75 min.).O quarto processo P4, tem a duração de 20 minutos; 

os recursos utilizados são matéria-prima e maquinaria industrial e aloca 6 trabalhadores 
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(20/6= 3.33 min.).O quinto processo P5, tem a duração de 30 minutos; os recursos utilizados 

são matéria-prima e maquinaria industrial e aloca 10 trabalhadores (30/10= 3 min.).O sexto 

processo P6, tem a duração de 15 minutos; os recursos utilizados são matéria-prima e 

maquinaria industrial e aloca 5 trabalhadores (15/5= 3 min.).Por fim o último processo P7, tem 

a duração de 10 minutos; os recursos utilizados são matéria-prima e maquinaria industrial e 

aloca 3 trabalhadores (10/3= 3.33 min.). 

O que no somatório do tempo padrão de todos os processos nos leva concluir que de 32 em 32 

minutos temos um produto final, isto é sai uma unidade. 

 

Definição do processo produtivo 
Móvel Unidade P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Tempo padrão 
por peça 

5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos 30minutos 15 minutos 10 minutos 

Operações de 
transformação 

Recursos 
Humanos  

Design/ 
organização 
produtiva 

Corte  

1ª fase 
processo de 
produção 
(preparação 
das madeiras 
de corte) 

2ª fase do 
processo de 
produção 
(montagem) 

Polimento 
Acabamento 
e embalagem 

Recursos 

Tecnologias 
comunicação 
Informação e 
Faturação 

Instrumentos 
de medição e 
planificação 
de projetos 

Matéria-
prima e 
Maquinaria 
Industrial  

Matéria-
prima e 
Maquinaria 
Industrial  

Matéria-
prima e 
Maquinaria 
Industrial  

Tintas e 
vernizes 

Caixa cartão, 
filme, fita, 
esferovite.  

Trabalhadores 1 1 4 6 10 5 3 
Observações: De 32 em 32 min. Um produto final 

Tabela 13.Definição do processo produtivo 

 

Passo 3 – Determinação da capacidade produtiva 

Depois de analisar o processo produtivo, calculou-se a capacidade de produção da empresa. 

Desta forma o cálculo utilizado foi: 8h*(60/32)*22 = 330 unidades/ mês , isto é, 8horas de 

trabalho diário multiplicadas pelos 60 minutos de cada hora, a dividir por 32 minutos ( tempo 

de produção de uma unidade), e depois multiplicar esse resultado por 22 dias de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

Determinação da capacidade produtiva 
8h*(60/32)*22  330 unid. 

Tabela 14.Determinação da capacidade produtiva 
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Passo 4 – Cálculo das encomendas 

Prosseguiu-se com a definição das vendas para o período de um ano. Os valores são aleatórios 

embora baseados nos valores da procura. 

 

Definição encomendas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Capacidade de produção atual 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 400 

Tabela 15. Definição encomendas 

 

Passo 5 – Cálculo da produção 

Ao valor total da previsão da procura unitária (passo 1) 7050. De seguida, dividiu-se o número 

de peças a produzir (7050) pelo número de períodos (12) obtendo a média para cada período: 

7050/12=588 unidades por período.   

 

Cálculo da produção 
Procura Total 7050 
Procura Média 588 

Tabela 16. Cálculo da produção 

 

Passo 6 – Cálculo da força de Trabalho  

Depois de se considerar o número de produtos a serem fabricados, é preciso saber quantos 

trabalhadores são necessários para produzir as 500 unidades mensais. Os dados revelados na 

tabela foram gerados aquando a realização da tabela que se segue (plano de produção). Neste 

caso, o número de trabalhadores necessários são 20 este número obteve-se do cálculo da 

produtividade vezes o número de horas de produção de cada unidade a dividir pelo número de 

horas de trabalho (500x0.32= 160/8=20); Por sua vez as unidades por trabalhador por mês foi 

calculado tendo em conta a produtividade a dividir pelo número de trabalhadores necessários. 

Com este conjunto de dados é possível constatar que é necessário despedir visto que a 

empresa possui 30 funcionários. Vemos que cada trabalhador produzirá em média 25 unidades 

por mês. 

 

Cálculo da força de trabalho  
Nº trabalhadores necessário 20 
Unidades por trabalhador por mês 25 
Nº de trabalhadores a contratar 0 
Nº de trabalhadores a despedir 10 

Tabela 17.Cálculo da força de trabalho 
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Passo 7 – Plano de Produção 

Pode verificar-se que os pedidos não foram atendidos em todos os períodos, a procura não 

satisfeita foi obtida através da diferença entre as encomendas e a capacidade produtiva. Por 

sua vez o aproveitamento foi obtido através da diferença entre a capacidade de produção e as 

encomendas e indica-nos que a empresa está a trabalhar com os seus recursos otimizados não 

tirando o melhor proveito da sua estrutura. O custo de trabalho foi calculado através do custo 

médio da hora de trabalho 3.50€ x o número de horas por mês (40h*4semanas=160h) x o 

número de empregados. O custo médio de contratação foi calculado tendo em conta o valor 

anual que a empresa tem com o trabalhador 12.030.62€ a dividir por 14 meses de forma a 

incluir os subsídios. O custo médio de despedimento dos 10 funcionários que estão a mais para 

a atual produção de 500 unidades é de 0, pois a política da empresa é o esforço para preservar 

os postos de trabalho pois uma vez que a procura não é totalmente satisfeita não será 

necessário despedir mas sim aumentar a capacidade produtiva. Os custos de materiais s/ IVA 

por mês foi calculado tendo por base as compras a fornecedores efetuadas pela empresa no 

ano de 2013 a dividir por 12 meses (€) para a atual capacidade produtiva da empresa de 500 

peças por mês. Relativamente ao valor das perdas devido à procura não satisfeita foi calculado 

tendo em conta a faturação mensal vezes a procura não satisfeita a dividir pela a capacidade 

de produção atual (57.000.00x100)/500=11.400.00€. A capacidade de resposta foi obtida 

através da diferença entre o total de produção e o total de procura não satisfeita, a dividir pelo 

total de produção, donde resultam 80% (7050-1400)/7050= 0,80. 
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PLANO DE PRODUÇÃO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total 
Capacidade de produção atual 500 500 500 500 500 500 3000 
Encomendas 600 600 600 600 600 700 3700 
Procura não satisfeita 100 100 100 100 100 200 700 
Aproveitamento  -100 -100 -100 -100 -100 -200 -700 
Custos de trabalho p/ trabalhador 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 100800,00 
Custos de médio de contratação  859,33 859,33 859,33 859,33 859,33 859,33 5155,98 
Custos despedimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Custos materiais s/ IVA por mês  30995,00 30995,00 30995,00 30995,00 30995,00 30995,00 185970,00 
Perdas devido à procura não satisfeita 11400,00 11400,00 11400,00 11400,00 11400,00 22800,00 79800,00 
PLANO DE PRODUÇÃO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 
Capacidade de produção atual 500 250 500 500 500 400 2650 
Encomendas 700 350 600 600 600 500 3350 
Procura não satisfeita 200 100 100 100 100 100 700 
Aproveitamento  -200 -100 -100 -100 -100 -100 -700 
Custos de trabalho p/ trabalhador 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 100800,00 
Custos de médio de contratação  859,33 859,33 859,33 859,33 859,33 859,33 5155,98 
Custos despedimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Custos materiais s/ IVA por mês  30995,00 15497,50 30995,00 30995,00 30995,00 24769,00 164246,50 
Perdas devido à procura não satisfeita 22800,00 11400,00 11400,00 11400,00 11400,00 11400,00 79800,00 

TOTAL 734428,46 
Capacidade 
de 
resposta  80% 

Tabela 18. Plano de Produção 
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2.5 – Análise de Competências 

 

O IAPMEI refere que a análise de competências é uma ferramenta de gestão que permite às 

empresas identificar e avaliar o seu grau de desenvolvimento das suas competências 

organizacionais e fornece um modelo estruturado de avaliação que lhes permite refletir sobre 

as suas competências identificando os pontos fortes e fracos. Permite melhorar o 

conhecimento sobre as competências, alinhar as estratégias com a estratégia, envolver todos 

os elementos da empresa na concretização dos objetivos estratégicos e planear o reforço de 

competências distintivas.  

 

1. Recursos 

 Recursos humanos experientes (maioria dos funcionários tem mais de 30 anos e já 

trabalham na empresa à mais de 10); 

 Recursos financeiros adequados; 

 Sistemas de informação (embora pouco utilizados) ; 

 Rede de clientes fiel; 

 Mercado em crescimento; 

2. Capacidades 

 Capacidade de visão estratégica e gestão; 

 Capacidade de Investigação e desenvolvimento; 

 Acesso aos canais de distribuição existentes (mercado grossista); 

 Reputação de bom empregador e socialmente responsável; 

3. Competências 

 Marketing e Empreendedorismo; 

 Domínio de tecnologias adequadas à produção de todo o tipo de mobiliário; 

 Experiencia no mercado B2B; 

 Design e comunicação; 

 Experiência em candidaturas a fundos comunitários (QREN); 

4. Competências Chave  

 Domínio de tecnologias adequadas à produção de todo o tipo de mobiliário  

 Experiência no mercado B2B  

 Marketing e empreendedorismo  

5. Competências distintivas 

 Domínio de tecnologias adequadas à produção de todo o tipo de mobiliário; 
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2.6 – Identificação dos Fatores Críticos de Sucesso 

 

Neste ponto irão ser referenciados os Fatores Crísticos de Sucesso segundo as capacidades e 

competências da empresa. Hofer e Schendel (1978) definiu Fatores Críticos de Sucesso como 

sendo as variáveis que vão influenciar a tomada de decisão por parte dos gestores das 

empresas. Estas variáveis variam de sector para sector e tem uma implicação direta na 

definição das estratégias e objetivos corporativos. 

Rockart (1979) refere também que a análise dos Fatores Críticos de Sucesso é um método 

empírico baseado em entrevistas que permite identificar as prioridades de gestão e 

posteriormente permite a sua utilização no planeamento da empresa. À luz deste conceito e 

após as entrevistas junto dos sócio-gerentes da empresa, concluiu-se que de acordo com as 

estratégias, objetivos e modus-operandis os Fatores Críticos de Sucesso de maior relevância 

são: Relação Qualidade-Preço, Rede de Distribuição, Comunicação e Solução Eficaz.  

 

2.7 – Avaliação competências Centrais vs Fatores críticos de Sucesso 

Este quadro utilizando os valores entre 0 (Muito Fraco/Inexistente) e 5 (Muito Bom). 

 
FACTORES CRITICOS DE SUCESSO 

COMPETENCIAS 
CENTRAIS 

Relação 
Qualidade / Preço 

Rede de 
Distribuição 

Comunicação  Solução Eficaz 

Tecnologia 4     5 

Inovação       3 

Rede de Distribuição   3 3   

Know-How     2 4 

Custo dos Materiais 3       

Capacidade de Design 4     3 
Tabela 19. Competências Centrais vs Fatores Críticos de Sucesso 

2.8 – Questionário Avaliação da gestão (IAPMEI) 

 

Segundo o IAPMEI Este questionário é importante pois abrange benchmarking e boas práticas 

assim como medidas de desempenho quantitativas da área operacional tais como: 

 Satisfação do Cliente 

 Inovação de Produtos e/ou serviços 

 Fornecedores 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Satisfação dos Recursos Humanos  



Pág. 51 
 

Dados da gestão- definições:  

 

SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

1- Número de Clientes: número de clientes que realizaram encomendas durante o último 

ano. 

2- Número de Encomendas Recebidas: número de encomendas recebidas no ano anterior.  

3- Número de Encomendas Entregues Fora de Prazo: número de encomendas não entregues 

dentro do prazo indicado ao cliente. 

4- Número de Encomendas Canceladas Antes da Entrega: nº de encomendas que não 

respeitam as especificações e que foram canceladas antes da entrega ao cliente, durante 

o último ano. 

5- Valor das Encomendas Alvo de Reclamações: valor das encomendas com reclamação. 

 

INOVAÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 

1- Volume de Vendas dos Novos Produtos: Volume de Negócios gerado a partir de novos 

produtos lançados no ano anterior. Não inclui pequenas alterações a produtos ou serviços 

já existentes. 

2- Volume de Vendas dos Novos Segmentos de Mercado: Volume de Negócios gerado com 

novos segmentos de mercado durante o ano anterior. Poderá incluir, por exemplo, uma 

nova área de atividade. Tem de ser uma área que tenha sido formalmente desenvolvida 

pela organização em resultado de uma decisão estratégica. 

3-  Volume de Vendas de Novos Mercados (geográficos): Volume de Negócios gerado a 

partir de novas áreas geográficas (território nacional e estrangeiro) durante o ano 

anterior, mercado geográfico que tenha sido desenvolvido pela organização em resultado 

de uma decisão estratégica. 

4-  Número de Novos Clientes: número total de clientes que, durante o ano anterior, 

recebem encomendas pela primeira vez. 

 

FORNECEDORES 

1- Número de Fornecedores de Produtos/Serviços Principais: número anual de fornecedores 

de materiais diretamente utilizados para fins de produção direta, ao longo do ano 

anterior. Fornecedores de bens e serviços. 

2-  Valor dos Fornecimentos Entregues dentro do Prazo: valor anual dos fornecimentos 

entregues dentro dos prazos estabelecidos. 
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3- Valor dos Fornecimentos entregues de Qualidade Inferior à Especificada: valor total dos 

fornecimentos que não cumprem as especificações e que são rejeitados no momento da 

entrega. 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

1- Número de Diretores/Administradores: número de pessoas que têm a responsabilidade 

de gerirem outras pessoas. 

2- Número de Graus Hierárquicos de Direção: número de níveis de gestão, incluindo 

supervisores de primeira linha e diretores. 

3- Número Total de Dias de Formação por Ano: número total de horas de formação 

proporcionados no local de trabalho ou em salas de formação, dentro ou fora da 

empresa. 

4- Número de Novos Trabalhadores: número total de pessoas novas que entraram na 

organização durante o último ano financeiro. 

5- Número de Trabalhadores com Formação Superior: número de pessoas que possuem um 

diploma de uma licenciatura, uma pós-graduação ou um doutoramento. 

6- Número de Trabalhadores Diretamente Envolvidos na entrega do produto: número de 

pessoas que contribuem diretamente para o produto/serviço. 

 

SATISFAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

1- Número de Trabalhadores que saíram da Empresa: número total de pessoas que deixaram 

a organização durante o ano anterior – de forma voluntária, involuntária, por motivo de 

reforma, etc. Excluem-se as pessoas contratadas sazonalmente e de forma temporária. 

2- Número de Trabalhadores que Saíram durante 6 Meses de Trabalho Efetivo: número total 

de trabalhadores que saíram da organização no prazo de seis meses após a sua admissão. 

Exclui as pessoas contratadas de forma sazonal e temporária. 

3- Absentismo (número de dias): número total de dias perdidos durante o ano anterior, em 

resultado de qualquer tipo de causa, com exclusão do período anual de férias, dos dias 

feriados e de outras faltas justificadas previstas na lei. 

4- Número de Acidentes/Incidentes de Trabalho: número de acidentes de 

trabalho/incidentes registados no livro de Higiene e Segurança no Trabalho, durante o 

último ano. 

 

 

 



Pág. 53 
 

Satisfação do Cliente  
 Último Exercício  
Número de cliente 20 
Número de encomendas recebidas 368 
Número de encomendas entregues fora de prazo  36 
Número de encomendas canceladas antes da entrega 10 
Valor das encomendas alvo de reclamações (€) 2581.64€ 
  
Inovação de Produtos e Serviços 
Volume de vendas dos novos produtos  (€) 10.000.00€ 
Volume de vendas de novos segmentos de mercado (€) 0 
Volume de vendas de novos mercados (geográficos) (€) 0 
Número de novos clientes  3 
  
Fornecedores 
Número de fornecedores de produtos/serviços principais 20 
Valor dos fornecimentos entregues dentro do prazo (€) 360.000.00€ 
Valor dos fornecimentos entregues de qualidade Inferior à especificada 
(€) 

5.000.00€ 

  
Gestão de recursos Humanos 
Número de diretores/administradores 2 
Número de graus hierárquicos de direção 3 
Número total de horas de formação por ano 35 
Número de novos trabalhadores 2 
Número de trabalhadores com formação superior 2 
Número de trabalhadores diretamente envolvidos na entrega do 
produto  

30 

  
Satisfação dos Recursos Humanos 
Número de trabalhadores que saíram da empresa 1 
Número de trabalhadores que saíram durante 6 meses de trabalho 
efetivo 

0 

Absentismo (dias) 20 
Número de acidentes/incidentes de trabalho 8 
Tabela 20. Questionário Avaliação da gestão (IAPMEI) 
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2.9 – Análise do Benchmarking da empresa pelo modelo de Avaliação da Gestão  

 

Satisfação do Cliente: Como referido anteriormente a satisfação dos clientes da empresa não 

está a 100% uma vez que a empresa não consegue fazer face a todas as suas encomendas 

devido a deficiências na produção e desta forma tem de atrasar prazos de entrega assim como 

rejeitar encomenda.  

Inovação: A mudança é uma constante da vida e como tal é fundamental que a empresa se 

atualize sobre as evoluções do seu mercado. A inovação ajudará a empresa a ter maior 

vantagem competitiva através da implementação de novas tecnologias, novas estratégias 

direcionadas às evoluções de mercado e novas formas de satisfação organizacional. Uma outra 

solução será também o estudo de novos segmentos de mercado onde a empresa possa operar 

e consequentemente angariação de novos clientes.  

Gestão e Satisfação de Recursos Humanos: A constituição hierárquica da empresa é composta 

por três níveis de atuação vertical ou clássica, onde todas as decisões têm de ser tomadas pela 

direção da empresa, nomeadamente pelos dois sócios-gerentes. Este tipo de gestão reduz 

bastante a mobilidade e a criatividade dos recursos humanos na empresa, pois os funcionários 

não têm autonomia e em todas as decisões necessárias a tomar têm de falar primeiramente 

com a direção para obter autorização. Este sistema, para além de desconectar o sistema de 

comunicação, leva à insatisfação dos funcionários pois por vezes teriam soluções para 

determinadas situações que poderiam ser benéficas para a empresa, contudo não as podem 

expor. Uma solução plausível seria a utilização de um sistema não clássico por setores 

(Setograma) representativos dos diversos níveis de autoridade a partir do círculo central 

(autoridade maior da empresa).  

Fornecedores: Os fornecedores são um ponto fulcral para a produção da empresa. Porém, o 

método utilizado pela mesma relativamente às encomendas é um pouco confuso uma vez que 

cada departamento, mediante a lista de produção fornecida pelo responsável de produção em 

cada encomenda, realiza um cálculo do material necessário e desta forma passa essa 

informação à gestão, e esta realiza a encomenda a cada fornecedor. Isto acarreta problemas, 

pois os cálculos nem sempre poderão ser exatos, originando falhas e atrasos nas entregas por 

parte dos fornecedores o que fará com que haja também atraso na entrega do produto final 

ao cliente. Uma solução para este problema poderia ser um programa de gestão que, aquando 

da confirmação da encomenda, desse apoio ao designer na preparação da lista de materiais da 

mesma através de um sistema CAD, que gerasse automaticamente os cálculos e estruturação 

do produto. 
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Este programa por sua vez retiraria uma listagem de todo o material necessário sem erros. 

Uma outra solução seria este programa estar “ligado” à rede de fornecedores onde se poderia 

colocar stock e cada fornecedor tendo acesso ao seu stock e consoante as encomendas saberia 

que o seu cliente em determinada altura iria precisar de determinado produto.  

 

2.10 – Proposta de melhoria de desempenho  

 

De forma a cumprir o objetivo deste trabalho, propõe o uso da metodologia benchmarking 

interna com aplicação em indústrias PME. O planeamento realizado anteriormente permitiu 

fazer uma autoavaliação à empresa e encontrar nos seus processos quais os que necessitam 

ser melhorados servindo de base nos critérios de melhoramento comparativo o que nos 

possibilitará realizar um novo planeamento estrutural melhorado assim como as práticas que 

contribuem para a promoção de bons níveis de desempenho, avaliando o progresso alcançado 

com a implementação das novas modificações. O sistema benchmarking permite-nos ter 

flexibilidade de escolha nos aspetos a melhorar e permite-nos conseguir adotar um sistema 

especifico para as necessidades da empresa. 
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2.11 – Implementação das medidas de desempenho 

 

2.11.1 – Alteração do Organograma da empresa 

 

Figura 9. Organograma da empresa (horizontal) 
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Uma estrutura horizontal criada com base na hierarquia da empresa permitirá uma melhor 

relação entre todos os intervenientes pois não discrimina ou coloca menos importância aos 

níveis abaixo mas sim ao lado. Este fator pode ser visto como uma forma de confiança por 

parte da empresa nos seus funcionários e nas suas capacidades o que levará a um melhor 

desempenho dos mesmos assim como a uma melhor satisfação. Outra razão para a adoção 

desta medida é o facto de as responsabilidades e decisões estarem divididas não tendo de ser 

apenas uma ou duas pessoas a ter de tomar todas as decisões da empresa.  

 

2.11.2 – Alteração do Layout  

 

Depois da análise ao espaço exigido por cada secção, o tamanho considerável das máquinas, o 

número de funcionários (a empresa aloca 30 trabalhadores), assim como o espaço de 

circulação, consideramos que seria melhor repensar e provavelmente alterar a posição da 

maquinaria na secção do corte das madeiras. A proposta de Layout consiste em primeiro lugar 

na mudança da máquina nº7 (CNC) para a secção da montagem, pois desta forma, não será 

necessário ao operário deslocar-se da produção até à secção do corte das madeiras para fazer 

os moldes e rasgos necessários nas diversas partes constituintes na sua montagem do móvel. 

Por outro lado na secção de corte da madeira, teremos mais espaço disponível para armazenar 

a madeira cortada que posteriormente seguirá para a secção de preparação das madeiras. Em 

segundo lugar, no processo dos maciços a mudança da máquina nº4 (garlopa) e nº10 

(galgadeira), sendo que a madeira passa da máquina nº4 para a nº10 e posteriormente segue 

para a secção da preparação das madeiras e colagem, passando assim o processo a ser mais 

direto. O objetivo é sempre reduzir o trajeto percorrido das matérias-primas. Isso acaba por 

facilitar a circulação dos produtos, dos trabalhadores e das próprias empilhadoras, 

promovendo desta forma um maior espaço de circulação. Para além disso, como o maior 

atraso se concentra na parte de acabamento dos móveis a aquisição de uma máquina de 

pintura de automática e uma nova cabine de pintura pressurizada tornaria o processo muito 

mais rápido e eficiente, reduzindo o tempo de espera na secagem do verniz e a aumentando o 

número de peças acabadas em serie, agilizando desta forma a execução da tarefa. 

Naturalmente que neste caso terá que se ter em conta o orçamento que a empresa dispõe 

devido aos custos inerentes ao mesmo. Por isso, no sentido de colmatar estas lacunas 

desenvolvemos um layout novo de modo a tornar o fluxo dos materiais mais rápido e fácil. 
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Na tabela a seguir é usado o Método Score de Trein (2001), a fim de averiguar qual o melhor 

layout para este caso. 

 

 Layout 1 Layout 2 
Otimização do espaço 0,2 0,22 
Fluidez das matérias-primas 0,2 0,23 
Tempo do processo produtivo 0,2 0,3 
Tempo de espera do produto 0,2 0,25 
Segurança dos funcionários 0,2 0,2 
Total: 1 1,2 
Tabela 21. Avaliação Layout (Método Score)  

 

Segundo Trein (2001), a avaliação das alternativas de layout é difícil de fazer pois é necessário 

estabelecer um método consistente de avaliação. De forma a ir de encontro a um método 

consistente e comparável é possível utilizar o método Score, que foi o método aplicada na 

avaliação realizada acima que foi calculado tendo em conta a menor distância em linha reta 

entre cada posto de trabalho e o total foi obtido pela soma total de todas as relações. De 

acordo com o resultado apresentado na tabela podemos confirmar que o layout 2 traz mais 

vantagens que o layout atual. A pontuação de 1,2 obtida no layout 2 vem reforçar e assegurar 

que a implementação do layout proposto será a melhor opção para a empresa. Em suma, 

podemos verificar que aproximação das máquinas segundo o grau de importância reduz 

significativamente as deslocações desnecessárias do material e dos funcionários entre as 

mesmas e ainda facilita a execução das tarefas. Para além disso, a compra de uma máquina de 

pintura de verniz automática e da cabine de pintura pressurizada também contribui para uma 

maior eficiência, agilizando e acelerando todo o processo produtivo. O investimento feito 

nesta máquina e na cabine será uma aposta nesta fase inicial que irá trazer benefícios logo 

desde a sua implementação. O facto de e reduzir significativamente o tempo de espera evita o 

cruzamento dos móveis, o que consequentemente acelera o fluxo de materiais e de todo o 

processo produtivo. 
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2.11.3 – Alteração do Plano de Produção  

 

O custo médio de horas de trabalho normal e extraordinário, manteve-se igual uma vez que 

não se iria baixar aos salários e os cálculos foram efetuados da mesma forma que no 

planeamento anterior soma entre o valor pago por hora a cada empregado e o seu total a 

dividir pelo número de empregados. De forma a encontrar o salário médio fez-se o total pago 

em salários a dividir por trinta (18.506.00€/ 30).  

Posteriormente fez-se o total do cálculo anterior a dividir por 22 dias de trabalho e o seu total 

a dividir por 8 horas de trabalho. O mesmo processo foi efetuado para as horas extras. 

Da mesma forma teve de se manter os custos de despedimento e o seu cálculo valor médio 

atribuído por cada ano de trabalho, salário médio a dividir por 22 dias de trabalho e o seu total 

vezes 20 dias de salário por ano (620/22= 28,18*20= 565.00€ por ano de trabalho). 

E também mantivemos os custos anuais por trabalhador, salário médio mensal mais o 

somatório da percentagem a pagar por cada empregado à segurança social por mês, o valor do 

subsídio de alimentação mensal e o valor do seguro de acidentes de trabalho 

(620+146+65+28.33= 859.33 *14) = 12.030.62€. 

Relativamente aos custos dos materiais s/ IVA por mês foi estipulada a meta de 25.000.00€ de 

custos de materiais, uma vez que o valor anteriormente apresentado para a gerência é um 

valor demasiado elevado e nesse sentido procurar-se-á soluções mais viáveis nos materiais 

mais utilizados no dia-a-dia da empresa tais como madeiras / placas e tintas/ vernizes, 

propondo melhores condições de compra, de descontos, pagamentos e uma maior 

rentabilidade na utilização dos produtos, diminuindo a variedade sem descuidar da qualidade.  

 A produtividade foi estimada com base no planeamento anterior onde cada funcionário 

deverá produzir por mês 25 peças o que levará a uma produtividade de 750 peças.   

O número de horas normais e extraordinárias por semana manteve-se referindo-se ao horário 

de atividade normal da empresa das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h (8 horas diárias), 

e quando necessário horas extraordinárias cada funcionário trabalha mais 1 hora por dias e 

mais 2 ao sábado de manhã. 

- A faturação mensal irá aumentar uma vez a produtividade aumentará utilizou-se como 

pressuposto o facto de com 500 peças de produtividade mensal se conseguir vender 

57.000.00€ mensais, com 750 peças o valor será de (57.000.00€x750/500= 85.500.00€).  
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Custos 
Custo Médio Hora Normal Trabalho/dia 3,50€ 
Custo Médio Hora Extraordinária /dia 5,30€ 
    
Custos de Despedimento Trabalhador 
(valor médio atribuído por cada ano de 
trabalho) 

565,00€ 

Custos anual do Trabalhador  12.030,62€ 

Custo dos materiais s/ IVA por mês 
25.000.00€ 
 

    
Dados de capacidade 

  
Nº trabalhadores iniciais 30 
    
Produtividade nº peças/ mês 750 
    
Nº horas trabalho norma / semana 40 
Nº horas extraordinárias/ semana  7 
Faturação 
Faturação mensal 85.500.00€ 

Tabela 22. Custos 

 

Passo 1: Definição do plano de produção: 

Neste ponto o cálculo utilizado foi o mesmo que no anterior planeamento de acordo com a 

época alta baixa e normal. A quantidade foi obtida pelo cálculo da produção média da 

capacidade produtiva para os 30 funcionários e uma vez que a faturação mensal já foi 

especificada no quadro dos custos acima não se realizou cálculo para o encontrar.  

Em seguida foi estipulada a capacidade produtiva mensal, levando em consideração os 

diferentes períodos do ano, como as férias. A partir daqui efetuou-se uma previsão da procura 

tendo em conta o histórico de encomendas da empresa e encontrou-se o rendimento através 

do somatório da capacidade de produção atual vezes 100 a dividir pela previsão da procura 

unitária e o total a dividir por 100 para obter a percentagem de procura satisfeita 

(8375*100=837.500/100=83.75%) o que nós dá um aumento no desempenho de cerca de 3%.  

Plano agregado de 
produção 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Rendimento 

Previsão da procura 
unitária 

600 600 600 600 600 700 700 350 600 600 600 500 7050 
 

Capacidade de produção  750 750 750 750 750 750 750 375 750 750 750 500 8375 83.75% 
Tabela 23.Plano agregado de produção 
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Passo 2: Definição do processo produtivo 

A caracterização do processo produtivo foi feita de igual forma ao planeamento atual da 

empresa, onde cada P corresponde a um processo produtivo sendo P1 (recursos humanos), P2 

(design/ organização produtiva), P3 (corte), P4 (1ª fase processo de produção (preparação das 

madeiras de corte)), P5 (2ª fase do processo de produção (montagem)), P6 (polimento) e P7 

(acabamento e embalagem), todos os processos estão numerados por ordem de realização 

devido à sua ordem de dependência. Em cada processo produtivo foi tido em conta o tempo 

médio de realização e o número de empregados de forma a estimar o tempo padrão de cada, 

porém efetuaram-se algumas alterações a este nível. Sendo que se considerarmos:  

O primeiro processo P1, tem a duração de 5 minutos; os recursos usados são tecnologias de 

comunicação, informação e faturação e são tem 1 trabalhador (5/2= 2.5min).O segundo 

processo P2, tem a duração de 15 minutos; os recursos utilizados são instrumentos de 

medição e planificação de projetos, aloca 2 trabalhador (15/2= 7.5 min.). O terceiro processo 

P3, tem a duração de 20 minutos; utiliza como recursos matéria-prima e maquinaria industrial 

e aloca 4 trabalhadores (20/4=4.2 min.). O quarto processo P4, tem a duração de 25 minutos; 

os recursos utilizados são matéria-prima e maquinaria industrial e aloca 6 trabalhadores 

(25/6= 4.2. min.). O quinto processo P5, tem a duração de 35 minutos; os recursos utilizados 

são matéria-prima e maquinaria industrial e aloca 10 trabalhadores (35/10= 3.5 min.).O sexto 

processo P6, tem a duração de 20 minutos; os recursos utilizados são matéria-prima e 

maquinaria industrial e aloca 4 trabalhadores (20/4= 5 min.). Por fim o último processo P7, 

tem a duração de 10 minutos; os recursos utilizados são matéria-prima e maquinaria industrial 

e aloca 2 trabalhadores (10/2= 5 min.). O que no somatório do tempo padrão de todos os 

processos nos leva concluir que de 32 em 32 minutos temos um produto final, isto é sai uma 

unidade. 
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Definição do processo produtivo 
Móvel Unidade P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Tempo padrão 
por peça 

 5 minutos 15 minutos  20 minutos 25 minutos 35 minutos 20 minutos 10 minutos  

Operações de 
transformação 

Recursos 
Humanos  

Design/ 
organização 
produtiva 

Corte  1ª fase 
processo de 
produção 
(prep. das 
madeiras) 

2ª fase do 
processo de 
produção 
(montagem) 

Polimento Acabamento 
e embalagem 

Recursos 

Tecnologias 
comunicação, 
Informação e 
Faturação 

Instrumentos 
de medição e 
planificação 
de projetos 

Matéria-
prima e 
Maquinaria 
Industrial  

Matéria-
prima e 
Maquinaria 
Industrial  

Matéria-
prima e 
Maquinaria 
Industrial  

Tintas e 
vernizes 

Caixa cartão, 
filme, fita, 
esferovite.  

Trabalhadores 2 2 4 6 10 4 2 
Observações: De  32 em 32 min. Um produto final 

Tabela 24.Definição do processo produtivo 

 

Passo 3: Cálculo das encomendas 

Os valores do cálculo das encomendas considerados são os mesmos do plano de produção.  

Definição encomendas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Capacidade de produção atual 750 750 750 750 750 750 750 375 750 750 750 500 

Tabela 25.Definição encomendas 

 

Passo 4: Cálculo da força de Trabalho  

Depois de se considerar o número de produtos a serem fabricados, é preciso saber quantos 

trabalhadores são necessários para produzir as 750 unidades mensais. Neste caso, o número 

de trabalhadores necessários são 30 este número obteve-se do cálculo da produtividade vezes 

o número de horas de produção de cada unidade a dividir pelo número de horas de trabalho 

(750x0.32= 240/8=30); Por sua vez as unidades por trabalhador por mês foi calculado tendo 

em conta a produtividade a dividir pelo número de trabalhadores necessários. Com este 

conjunto de dados é possível constatar que a produção de 750 está adequada aos 30 

funcionários sendo que cada um produzirá 25 unidades por mês, não sendo necessário 

contratar ou despedir, para a previsão de encomendas efetuada.  

Cálculo da força de trabalho  
Nº trabalhadores necessário 30 
Unidades por trabalhador por mês 25 
Nº de trabalhadores a contratar 0 
Nº de trabalhadores a despedir 0 

Tabela 26. Cálculo da força de trabalho 
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Com as alterações efetuadas no planeamento pode verificar-se que os pedidos serão 

atendidos em todos os períodos, a procura não satisfeita foi obtida através da diferença entre 

as encomendas e a capacidade produtiva. Por sua vez o aproveitamento foi obtido através da 

diferença entre a capacidade de produção e as encomendas o que nos indica que a empresa 

está a trabalhar a 100% e está a tirar  o melhor proveito a nível da qualidade e preços, pois a 

empresar teria capacidade para produzir mais peças por mês do que atualmente produz.  

O custo de trabalho foi calculado através do custo médio da hora de trabalho 3.50€ x o 

número de horas por mês (40h*4semanas=160h) x o número de empregados.  

O custo médio de contratação foi calculado tendo em conta o valor anual que a empresa tem 

com o trabalhador 12.030.62€ a dividir por 14 meses de forma a incluir os subsídios.  

O custo médio de despedimento neste caso será de 0 pois a empresa não tem a sua procura 

satisfeita logo teria de contratar novos funcionários e não de despedir os existentes.  

O custo de despedimento é de 0 uma vez que a procura é totalmente satisfeita. 

O Custos dos materiais s/ IVA por mês foi estipulada a meta de 25.000.00€ de custos de 

materiais, uma vez que o valor anteriormente apresentado para a gerência é um valor 

demasiado elevado e nesse sentido procurar-se-á soluções mais viáveis nos materiais mais 

utilizados no dia-a-dia da empresa tais como madeiras / placas e tintas/ vernizes, propondo 

melhores condições de compra, de descontos, pagamentos e uma maior rentabilidade na 

utilização dos produtos.  

Relativamente ao valor das perdas devido à procura não satisfeita o planeamento foi efetuado 

para que não haja procura não satisfeita permitindo à empresa obter o maior rendimento 

possível. 

A capacidade de resposta foi obtida através da diferença entre o total de produção e o total de 

procura não satisfeita, a dividir pelo total de produção, donde resultam 80% (7050-0)/7050= 

0,80. 
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PLANO DE PRODUÇÃO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total 
Capacidade de produção atual 750 750 750 750 750 750 4500 
Encomendas 600 600 600 600 600 700 3700 
Procura não satisfeita 0 0 0 0 0 0 0 
Aproveitamento  150 150 150 150 150 50 800 
Custos de trabalho p/ trabalhador 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 100800,00 
Custos de médio de contratação  859,33 859,33 859,33 859,33 859,33 859,33 5155,98 
Custos despedimento 0 0 0 0 0 0 0 
Custos materiais s/ IVA por mês  25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 150000,00 
Perdas devido à procura não satisfeita 0 0 0 0 0 0 0 
PLANO DE PRODUÇÃO Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 
Capacidade de produção atual 750 375 750 750 750 500 3875 
Encomendas 700 350 600 600 600 500 3350 
Procura não satisfeita 0 0 0 0 0 0 0 
Aproveitamento  50 25 150 150 150 0 525 
Custos de trabalho p/ trabalhador 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 100800,00 
Custos de médio de contratação  859,33 859,33 859,33 859,33 859,33 859,33 5155,98 
Custos despedimento 0 0 0 0 0 0 0 
Custos materiais s/ IVA por mês  25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 150000,00 
Perdas devido à procura não satisfeita 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 528661,96 
Capacidade 
de 
resposta  100% 

Tabela 27. Plano de Produção 
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CONCLUSÃO 

 

É nos possível salientar que as mudanças efetuadas permitem à empresa um melhor 

desempenho da sua atividade quer a nível de qualidade como de quantidade pois foi possível 

otimizar o espaço disponível e também o apresentar soluções que permitirão maior rapidez e 

aperfeiçoamento do seu processo produtivo através da compra de maquinaria (o que 

dependerá da estrutura financeira da empresa), se bem que poderá não ser um entrave pois a 

mesmo poderá sempre candidatar-se a fundos QREN com boas soluções para financiar este 

investimento.   

Aquando a comparação dos dois planeamentos é possível verificar que no planeamento atual 

da empresa a procura não foi satisfeita na maioria dos meses em 100 unidades. Porém nos 

meses de Junho e Julho este valor aumentou para cerca de 200 unidades por isso a capacidade 

de resposta ao cliente foi de 80%. Desta forma a procura satisfeita da empresa não alcança os 

100% devido à procura ser maior do que a sua capacidade produtiva, sendo este o principal 

problema da empresa, contudo considera-se o resultado positivo. É de evidenciar que com o 

atual planeamento neste momento para a sua capacidade produtiva atual a empresa tem mais 

10 funcionários no ativo do que o necessário o que significa um custo elevado porque os atuais 

processos e maquinarias não permitem aproveitar este recurso humano na sua totalidade. 

Uma vez que para a capacidade de produção da empresa para ser totalmente rentável a 

mesma deve produzir cerca de 750 peças por mês, contudo as atuais encomendas não 

satisfazem este aproveitamento pelo que neste fator a empresa encontra uma oportunidade 

de fazer novos clientes e explorar novos mercados de forma a preencher a falta de 

aproveitamento apresentada de 1325 peças por ano.   

O novo planeamento do layout permite a obtenção de melhorias não só a nível de 

desempenho produtivo por parte dos funcionários pois as máquinas estarão mais próximas 

dos seus operadores mas também a nível de tempos de produção uma vez que o processo será 

mais direto evitando perdas de tempo em deslocações desnecessárias. Conclui-se desta forma 

que o objetivo deste estudo foi realizado, pois avaliou-se os processos de gestão e fabricação 

da empresa e assegurou-se a operacionalidade do planeamento de acordo com os processos 

de fabrico e especificações técnicas da empresa tendo em conta os prazos de entrega 

estipulados pela mesma.  
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