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Resumo

A qualidade é, hoje em dia, um fator de diferenciação no mercado essencial para as empresas
fidelizarem clientes assim como para aumentar a sua vantagem competitiva. Contudo, torna-se
necessário adotar técnicas que, para além de encontrarem erros ou falhas nos produtos antes
destes serem colocados no mercado, tentem evitá-los antes de serem produzidos. Esta
condição é indispensável não só para reduzir os custos de não qualidade, como também para
estabelecer uma cultura preventiva e de elevado rigor nas empresas.
É neste sentido que surgiu a oportunidade de otimizar os custos de não qualidade, da empresa
empresa Alpha, líder de mercado em vários ramos da sua atividade. O estudo da proveniência
dos custos atuais, alicerçada ao uso de uma metodologia aplicável ao contexto da empresa,
permitirá, no final, gerar poupanças significativas que poderão ser canalizadas para outras
áreas da empresa. Fazendo uma análise aos procedimentos atuais de qualidade, será possível
sugerir melhorias de acordo com o estudo efetuado.
Tendo em consideração toda a informação recolhida através da Revisão de Literatura, foi
possível chegar à conclusão de que o Balanced Scorecard é o método que melhor se enquadra
na resolução do problema em questão. Para estabelecer um processo de melhoria contínua da
qualidade e também para auxiliar a implementação do Balanced Scorecard na empresa Alpha,
foi utilizado o ciclo PDCA. A combinação destas duas abordagens releva-se importante não só
para reduzir os custos de qualidade no curto prazo como também para potenciar
procedimentos estratégicos baseados num controlo rigoroso dos indicadores de desempenho
estabelecidos, numa comunicação eficaz e no pensamento crítico de toda a organização.
Através da integração dos processos produtivos na metodologia delineada, foi possível
enquadrar os objetivos, num mapa estratégico. Analisando, de forma quantitativa, os processos
produtivos, estabeleceram-se indicadores de desempenho e definiram-se de metas realistas
que desencadeiam iniciativas, devidamente caracterizadas, através da metodologia 5W2H.

Palavras-Chave: custos de não qualidade, departamento da gestão da qualidade, Balanced
Scorecard, indicadores de desempenho, ciclo PDCA

Abstract

Nowadays, quality is a differentiating factor in the market, essential for companies to retain their
customers and to increase their competitive advantage. However, it is necessary to adopt
techniques which, more than finding errors or failures in products before they are placed in the
market, try to avoid them before they are produced. This is essential not only to reduce nonquality costs, but also to establish a preventive and high-quality defect-free culture in
companies.
In this context, an opportunity emerged to optimize non-quality costs at Alpha company, a
market leader in various branches of activities. The study of the origin of the actual costs, based
on the use of a methodology applicable to the business context will, in the end, generate
significant savings that could be channeled to other areas of the company. Making an analysis
of the current quality procedures, it will be possible to suggest improvements based on the
study conducted.
Taking into consideration all the information gathered through the literature review, it was
possible to conclude that the Balanced Scorecard is the method that best fits to solve this
problem. To establish a continuous quality improvement process and to assist the
implementation of the Balanced Scorecard at Alpha company, the PDCA cycle was used. The
combination of these two approaches is important not only to reduce the quality costs in the
short term but also to enhance strategic procedures based on rigorous performance control
indicators established, an effective communication and a critical thinking throughout the
organization.
Through the integration of production processes in the methodology outlined, it was possible to
frame the objectives in a strategic map. After analyzing, quantitatively, the production
processes, performance indicators were established and realistic goals were set up that trigger
initiatives, properly characterized by 5W2H methodology.

Keywords: non-quality costs, quality management department, Balanced Scorecard,
performance indicators, PDCA cycle
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1. Introdução
Neste primeiro capítulo, apresenta-se uma breve abordagem do problema em questão,
explicitando-se em primeiro lugar a relevância do estudo da conformidade nos processos de
produção com vista à diminuição de erros potenciais que afetam não só a estrutura financeira
da empresa mas também o nível de serviço que ela oferece aos seus clientes. Por fim,
definem-se e explicam-se quais são os objetivos deste trabalho.

1.1

Relevância/Motivação

O controlo de custos numa empresa é essencial para manter uma saúde financeira estável
tanto a curto como a longo prazo. No que toca ao curto prazo, uma empresa tem como
objetivos gerar poupanças imediatas que resolvam problemas de liquidez imediata, quando o
negócio se encontra com problemas. Por outro lado, para uma organização ser competitiva a
longo prazo, a eliminação destes custos de forma provisória não é uma solução. Assim, só uma
redução permanente de custos pode ser eficaz, dado que pequenas poupanças conduzem
gradualmente à redução de grandes despesas.
Tendo o cliente final, último interveniente de uma cadeira de abastecimentos, o poder de
decisão sobre a compra, torna-se extremamente necessário que as empresas tenham como
principal objetivo a satisfação das suas necessidades, sempre de uma forma eficiente e ao
mais baixo custo possível. Para diminuir o número de erros/falhas, existem mecanismos de
controlo de qualidade que visam garantir que os processos de agregação de valor são
efetuados de acordo com os padrões estabelecidos. No entanto, a implementação destes
mecanismos, pode induzir custos elevados assim como perdas de produtividade nas linhas de
produção, que devem ser comparados com os benefícios gerados para que a existência dos
mecanismos de controlo seja compensatória.

1.2

Definição do Problema

Embora a inexistência de erros/falhas seja difícil de alcançar, as empresas têm a preocupação
de reduzir estas situações, pois, consequentemente os custos que lhes estão associados
também diminuirão. Por estas situações refletirem a globalidade das empresas existentes em
todo o Mundo, torna-se num tema muito interessante e de elevada responsabilidade uma vez
que as empresas são constituídas por pessoas e “errar é humano” (Kohn, Corrigan, &
Donaldson, 2000). O problema em estudo, consiste na análise e verificação da origem dos
custos de não qualidade da empresa Alpha que estão na origem dos erros detetados. Desta
forma, pretende-se avaliar a confiabilidade do sistema atual de verificação da qualidade com
vista à redução do número de incidências e reclamações assim como os custos associados.
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1.3

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo principal a redução dos custos de não qualidade da empresa
Alpha. Para tal, há que verificar a situação atual referente ao controlo da qualidade nos
processos de fabrico, identificar a origem das eventuais deficiências de produção e definir um
conjunto de metodologias que alterem os custos de não qualidade. Após a definição de um
conjunto de estratégias a adotar, há que escolher aquela que mais se adequa ao caso de
estudo e analisar os benefícios potenciais da sua aplicação. Por fim, há que implementar a
estratégia escolhida, com recurso à análise dos dados cedidos pela empresa e verificar as
melhorias conseguidas no que toca aos custos de não qualidade.
Salienta-se que, para o desenvolvimento deste estudo, será necessário proceder à observação
dos processos atuais de controlo de qualidade na empresa em questão assim como toda a
informação associada. Com base na revisão da literatura, assim como da análise da
informação obtida a partir da situação atual da empresa, serão aplicadas metodologias
adequadas à redução dos erros/falhas encontrados no processo produtivo da empresa Alpha.
Contudo, será sempre de extrema importância efetuar uma análise de custo versus benefício
para cada metodologia delineada para conferir os impactos que cada uma tem sobre a linha de
produção, isto é, se por exemplo, originam paragens de produção ou se aumentam os tempos
de fabrico.

1.4

Estrutura da Dissertação

Para contemplar todos os objetivos do trabalho, a Dissertação está dividida em seis capítulos:


O

primeiro

capítulo

contém

uma

pequena

introdução,

definindo-se

a

relevância/motivação do tema em estudo, onde se expõe as razões que sustentam a
escolha desta Dissertação assim como os benefícios que advêm desta análise. Seguese, então, a definição e contextualização do problema, dos objetivos e da organização
do trabalho;


O segundo capítulo refere-se à descrição do Caso de Estudo onde se pretende
descrever e enquadrar a atividade da empresa no ambiente competitivo atual, traçar a
evolução do mercado que se fez sentir nos últimos anos, apresentar os procedimentos
atuais da gestão da qualidade e, por último, uma breve motivação para o estudo dos
custos de não qualidade;



O terceiro capítulo trata da revisão de literatura e representa a pesquisa efetuada
sobre o tema principal em estudo. Contempla, também, os métodos mais comuns,
usados neste tipo de abordagem, como o Total Quality Management, Lean
Manufacturing, Balanced Scorecard e o Failure Mode and Effect Analysis e os Modelos
de custos de Qualidade mais comuns;



O quarto capítulo passa pela escolha e justificação da metodologia a utilizar na
Dissertação. São também referenciadas as principais ferramentas da gestão da
qualidade que ajudam as empresas a ter uma visão generalizada acerca dos seus
problemas;
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O quinto capítulo está relacionado com a implementação da metodologia delineada,
começando por se retratar a evolução dos custos de não qualidade, segundo as
diversas vertentes. Depois de determinado o foco da implementação, o Balanced
Scorecard é integrado com o ciclo PDCA, estabelecendo-se vários objetivos
estratégicos segundo as quatro vertentes do método, num mapa estratégico, e os
respetivos indicadores de desempenho. Por fim, são caracterizadas as iniciativas
sugeridas através do método dos 5W2H;



O sexto capítulo inclui uma série de conclusões decorrentes da realização desta
Dissertação, nomeadamente a sua relevância científica e empresarial.
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2. Descrição do Caso de Estudo
Nos mercados com altos níveis de competitividade, o aumento da concorrência impõe à
empresa, o estudo de alternativas inovadoras que possam ser diferenciadoras dos seus
concorrentes (Pohlmann, 2005). Atendendo à granularidade do mercado onde a empresa
Alpha atua, este princípio parece aplicar-se à empresa. No entanto, e também devido ao
momento atual, torna-se necessário otimizar os custos de produção de forma a poder canalizar
recursos para o crescimento sustentável da empresa. Neste sentido, a existência de custos de
não qualidade elevados, constitui um entrave à estratégia delineada.
Para uma empresa manter um nível de serviço elevado para com os seus clientes, é
necessário que tenha em atenção, vários procedimentos que previnam o aparecimento de
ordens de encomendas erradas, devoluções ou reclamações. Assim, para prevenir estes
acontecimentos, é necessário efetuar uma análise detalhada aos processos de produção que,
aliada ao estudo dos métodos atuais de controlo de conformidade, possibilitam encontrar a
origem dos erros/falhas de não conformidade. A existência de erros/falhas implica a
necessidade de executar novamente a encomenda com os consequentes custos associados.
Em muitos casos, quando os erros/falhas acontecem de forma sistemática e apenas são
detetados pelo cliente, podem originar quebras de fidelização ou perdas pontuais de clientes.
Pelos motivos mencionados, a escolha da melhor abordagem para enfrentar esta situação,
constitui um desafio académico relevante, já que possibilita a aplicação de diversas
metodologias lecionadas durante o Curso LEGI/MEGI e constitui um problema real de uma
empresa que procura melhorar os seus processos, nomeadamente na questão da deteção de
não conformidades, antes da entrega do produto final ao cliente e, se possível, durante o
processo produtivo, havendo para tal a necessidade de definir os pontos críticos do processo
de produção.
As informações recolhidas para este capítulo, foram retiradas de documentação interna
fornecida pela empresa assim como por observações no local e contacto com colaboradores
internos.

2.1
2.1.1

Apresentação da Empresa e Análise de Mercado
Evolução da Empresa2

A empresa Alpha nasceu em Agosto de 1967, no distrito de Lisboa, através de capitais
portugueses, como uma empresa de impressão, que se centrou no mercado bancário
português tendo um protocolo com a Associação de Bancos Portugueses e com o Banco de
Portugal desde 1980. Para atingir novos mercados, a empresa Alpha adquiriu em 1989 a
representação da G&D - Giesecke & Devrient, especialista na produção de documentos de
2

As informações descritas nesta seção foram obtidas através de documentação interna disponibilizada
pela empresa.
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segurança (como cartões bancários, faturas, cheques, entre outros), tendo em 1990 de se
mover para um novo complexo industrial com mais de 24000 metros quadrados. Dado a rápida
evolução do mercado, e também devido às mudanças tecnológicas, a empresa Alpha foi
obrigada a construir novas áreas mais avançadas tecnologicamente, tendo obtido uma série de
certificações.
Com a integração, em 2001, da empresa concorrente Paragon, empresa Alpha tornou-se na
maior produtora de documentos/formulários (produtora gráfica) do mercado português, tendo
em 2005 fortalecido a sua posição com a aquisição da TriForma Ltd. Em 2008, com a
certificação obtida em 2005 pela Visa e MasterCard para a produção de cartões bancários e
também devido às evoluções tecnológicas verificadas, levou a empresa Alpha a criar um novo
departamento dedicado a esta temática. Em 2010, empresa Alpha criou uma estrutura
específica para a produção de envelopes. Tanto o departamento de produção de envelopes
como o de produção de documentos, constituem as principais áreas onde existem reclamações
de produtos não conformes.
Nesse mesmo ano, foi criada uma “spin-off” da empresa Alpha, desenvolvendo variados
projetos no âmbito tecnológico como o desenvolvimento sistemas de controlo de acesso,
através de leitura de cartão ou RFID, programas loyalty, entre outros, incluindo todo o software
e ferramentas necessárias à sua implementação. Desde então, a empresa Alpha mantém-se
no mercado como um importante player, diferenciando-se da concorrência com o
desenvolvimento de tecnologia de ponta, proporcionando uma vantagem competitiva face aos
seus concorrentes.

2.1.2

Estrutura Atual da Empresa e Produtos e Serviços Oferecidos3

Atualmente a empresa Alpha está divida em três grandes áreas: Formats, Data e Desempenho.
Começando pela área mais antiga, a área de Formats, esta compreende todas as soluções
gráficas que vão desde documentos de segurança, rolos de papel, bilhética, ticketing à
personalização de vários tipos de cartões (bancários, de identificação e de fidelização),
consumíveis de escritório, envelopes assim como a impressão digital.
No que toca à área de Data, os serviços de consultoria têm um papel importante,
nomeadamente na busca de soluções para cada cliente. Nesta área, incluem-se também a
comunicação multicanal, os cartões bancários, a comunicação one-to-one e a impressão
variável. A principal preocupação desta área é a entrega de soluções que acrescentem valor ao
cliente, otimizando os seus processos.
Relativamente à área de Desempenho, esta contempla o desenvolvimento de software, de
aplicações web de negócio, business intelligence e de soluções mobile. Também o outsourcing
de IT assim como a área de big data complementam este portefólio. Neste caso, o principal
3

As informações descritas nesta seção foram obtidas através da consulta do website da empresa e de
documentos internos, igualmente, disponibilizados.
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objetivo é aproveitar a tecnologia para otimizar os processos internos, procurando a melhor
estratégia para tornar o cliente mais competitivo e rentável.
A empresa Alpha atua no mercado, oferecendo soluções integradas que vão muito para além
da impressão. Atualmente, tem uma capacidade mensal instalada de impressão na ordem dos
80 milhões de folhas A4. No entanto, e devido à alteração dos padrões de consumo, a empresa
tem vindo a diversificar a oferta de modo a poder abarcar o maior número de segmentos que
compõem a procura. Os produtos e serviços oferecidos, podem dividir-se em:


Documentos de segurança (inclui cheques bancários, tickets, vouchers, cupões de
jogo);



Documentos pré-impressos (inclui formulários contínuos, guias de transporte,
panfletos e brochuras);



Rolos impressos (inclui rolos térmicos e não térmicos);



Envelopes;



Serviços de personalização de papel (serviços de personalização global de
documentos e serviços de personalização de cheques bancários);



Serviços de personalização de cartas (personalização de cartas bancárias e
personalização de cartas de programas de fidelização);



Serviços IT (comunicação multicanal, serviços de envio de emails em massa,
aplicações web e armazenamento de documentação confidencial).

Relativamente à estrutura, a empresa Alpha está organizada segundo o organograma presente
na figura 1. Como se pode constatar, o Departamento da Gestão da Qualidade está integrado
na Área de Security & Compliance.

Figura 1 - Organograma Atual da empresa Alpha (Fonte: documentação interna)
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2.1.3

Análise de Mercado4

Atualmente, a evolução do mercado é constante e impõe às empresas que estejam sempre
atentas aos principais movimentos, acertando a sua oferta às necessidades do mesmo.
No que toca ao campo político, a flexibilização das Leis do Trabalho, permitiu à empresa Alpha
baixar os custos no que toca às compensações por despedimento, sendo alterada a política de
despedimentos, de forma a proteger os demais interesses da empresa. A legislação que
favorece o uso de documentos eletrónicos, permitiu à empresa complementar a sua oferta nos
produtos substitutos embora constitua uma ameaça ao setor da impressão dos produtos em
papel. A privatização dos CTT, veio contribuir para a criação de mais oportunidades relativas à
distribuição de cartas o que permitiu que novas empresas de distribuição entrassem no
mercado, oferecendo serviços personalizados.
Relativamente ao campo económico, o cenário negativo verificado nos últimos anos diminuiu o
consumo em ambos os setores: B2B e B2C. O fecho de várias empresas na área, aumentou a
quota de mercado da empresa Alpha assim como alargou o seu portefólio de clientes. Isto
resulta da correta definição dos objetivos estratégicos concretizada em detalhe no Plano de
Negócios da empresa Alpha (ver Keys to Sucess, de documento interno). Também as
dificuldades na obtenção de crédito constituiu uma barreira à entrada de novos concorrentes
(devido à necessidade mais elevada do uso de capitais próprios).
No âmbito sociocultural, a empresa Alpha tem tido maior facilidade na contratação de mão-deobra, sobretudo especializada, dado os níveis de desemprego generalizados, nos últimos anos.
Salienta-se que a forte tendência do mercado para adotar tecnologias da documentação digital,
apesar de poder constituir uma ameaça, é encarada pela empresa Alpha como uma
oportunidade para o desenvolvimento de projetos na formatação de dados e na gestão
documental, áreas em que normalmente o cliente não possui grandes competências.
Analisando o mercado, mais numa perspetiva interna da empresa, isto é, por segmentos,
podem-se resumir os principais pontos na tabela 1.

4

As informações descritas nesta seção foram obtidas através de documentos internos disponibilizados
pela empresa.
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Tabela 1 - Principais Características dos Segmentos de Mercado (Adaptado de documentação
interna)



Experiência revela que a empresa deve estar perto do cliente,
dado os elevados custos de transporte;

Printing and



finishing de
documentos

Dada a proximidade, a concorrência centra-se no mercado
doméstico;



Existem duas empresas concorrentes e pequenas empresas que
tentam concorrer mas não têm capacidade para processar grandes
quantidades.

Printing and
finishing de



Obtenção de certificações na área representa um elevado esforço
financeiro;



Existem duas concorrentes na área;



Empresa Alpha possui cerca de 30% da quota de mercado.

Produção de



Política de aquisições reforçou uma posição consolidada na área;

documentos pré-



Com o encerramento da papelaria Fernandes, foi possível adquirir

cartões de plástico

impressos e
envelopes

2.1.4

algum equipamento e conhecimento na área de produção de
envelopes.

Perspetivas Futuras

A mudança para o mundo digital, é encarada pela empresa como uma oportunidade para se
expandir noutras áreas. Este facto, aliado à diminuição das margens na área de impressão,
direcionam a empresa Alpha para um investimento na melhoria da oferta na área digital. Desta
forma, torna-se necessário que haja um forte investimento em áreas como o marketing mas
também em sinergias tecnológicas e parcerias para que potenciam a empresa Alpha como
uma referência nos serviços de outsourcing futuros.
O aumento do portefólio de produtos, associado aos menores custos de produção, potenciam a
empresa Alpha a expandir o seu negócio para além das fronteiras.

2.2

Procedimentos de Não-Conformidade5

A empresa Alpha, através do seu Departamento da Gestão da Qualidade, tem atualmente um
sistema de monitorização de qualidade que visa combater o uso indevido, venda ou utilização
em processo de todos os produtos que não cumprem os requisitos estabelecidos. Este
procedimento é válido em todos os materiais e produtos não conformes referentes a
fornecedores externos e internos.

5

As informações descritas nesta seção foram obtidas através de documentos internos disponibilizados
pela empresa.
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No procedimento da qualidade, elaborado pela empresa Alpha e em vigor no momento, um
produto não conforme compreende um material que apresenta uma ou mais deficiências nas
suas características e que torna a sua qualidade inaceitável, indeterminada ou em desacordo
com os requisitos especificados. Para introduzir o procedimento atual em vigor na empresa,
comece-se por visualizar o fluxograma representado na Figura 2.

Figura 2 - Procedimento Atual das Não-Conformidades (Fonte: documentação interna)

O procedimento começa pela deteção, internamente, das não conformidades por qualquer
colaborador. Após deteção, o colaborador que deteta o defeito ou o seu supervisor, regista no
software da empresa – Módulo da Qualidade, através do Menu Registo de Comunicações
Internas (CI), a ocorrência verificada (ver figura 3). Aqui, é então iniciado o processo da análise
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da Comunicação Interna, através do envio do registo informático para as áreas responsáveis,
ou intervenientes, do problema em causa.

Figura 3 - Menu Registo de Comunicações Internas (Fonte: software da Empresa)

Após análise detalhada do problema, é formulada uma opinião técnica (consultar anexo 1) que,
dependendo da gravidade da situação, exige a intervenção da Administração ou do
Departamento da Gestão da Qualidade. Por exemplo, casos onde haja delapidação do
património quer seja através de destruições quer seja através de refabricos, a Administração é
sempre envolvida no processo, decidindo sobre o problema em causa. Pelo contrário, nos
casos em que não é necessária a interferência da Administração, são os Diretores Comerciais
que têm a responsabilidade sobre as decisões tomadas. Após a decisão final, caso seja
necessário pedir algum tipo de informação ao cliente, o processo passará sempre pelo
contacto comercial que recolherá as informações necessárias. Quando a decisão sugere ações
corretivas ou ações preventivas, a Gestão da Qualidade dará o seguimento devido ao
processo. O processo só é encerrado com a avaliação da eficácia das ações desenvolvidas,
sendo o seu encerramento, relativo à não conformidade da responsabilidade da Administração
ou do Departamento da Gestão da Qualidade.
É de salientar que, qualquer não conformidade registada que seja passível de correção
imediata, pode ser logo resolvida pelo colaborador que a deteta ou pelo seu superior
hierárquico.
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2.3

Motivação para o Estudo dos Custos de Não Qualidade

Segundo o relatório de contas da empresa Alpha referente ao fecho do ano de 2014, a
faturação ascendeu a 10 355 262,70€, representando um aumento de 3% face ao ano anterior.
No entanto, o resultado líquido desse período perfez o valor de 5 522,19€ e o EBITDA foi de
664 385,26€. Relativamente aos custos de não qualidade, estes ascenderam a 36 801,75€,
estando repartidos em 27 233,66€ relativos aos custos derivados de reclamações, 1 597,67€
respeitantes às anomalias internas e 7 970, 42€ relativos aos documentos internos. Estas três
categorias de custos serão descritas na seção 5.1.
Relativamente aos custos de qualidade, a empresa Alpha estabeleceu um valor base de
17,00€ que reflete o custo de análise e validação de qualquer abertura de comunicação interna.
Este custo reflete o “gasto” de tempo dos intervenientes no processo (excepto Administração).
Sempre que é necessária a intervenção da Administração, para os casos mais complexos, o
valor base acresce de 17,00€, totalizando os 34,00€. Para além deste custo, caso a empresa
não chegue a acordo com o cliente e seja provada que a falha existente foi da sua
responsabilidade, procede-se então à reparação ou refabrico dos produtos não conformes.
O valor de custos de não qualidade pode parecer pequeno, quando comparado com ao volume
de faturação da empresa Alpha (representa aproximadamente 0,36%) no entanto, quando
comparado com os resultados líquidos, representa 666,43%, isto é, mais que sextuplica os
lucros obtidos em 2014.
Salienta-se o facto de que o uso dos custos de não qualidade até ao ano de 2015 é justificado
por várias razões, entre as quais:


Tanto o apuramento de resultados como a categoria de custos de não qualidade
relativos a 2015, já estão encerrados oficialmente;



Ainda não é possível fazer um apuramento real dos custos de não qualidade relativos a
2016, porque muitas reclamações ainda não estão fechadas. Isto porque, há
reclamações onde a produção não conforme, só é reposta numa encomenda posterior
(sendo que há clientes que reclamaram e ainda não fizeram novos pedidos) e também
6

existem reclamações em que o cliente ainda não aprovou a resolução proposta ;


Até à data, ainda não foi publicado o fecho de contas oficial de 2016, uma vez que o
ano em causa ainda não terminou.

Pela razão dos custos de não qualidade constituírem um custo que pode ser perfeitamente
reduzido e também pelo enquadramento nos objetivos da empresa (máxima eficiência na
criação de valor para o cliente), este assunto constitui uma forte motivação, não só pelo
enquadramento nos objetivos do Curso MEGI assim como pela sua aplicabilidade prática ao
Mundo real.

6

Uma reclamação só é fechada, quando todos os passos efetuados são aprovados pelo cliente.
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3. Revisão de Literatura
O presente capítulo descreve o levantamento de informação que foi efetuado relativamente ao
tema principal desta Dissertação: os custos de não qualidade. Aqui, serão referenciados os
principais conceitos que giram à volta do tema da qualidade e seus modelos assim como os
trabalhos que foram elaborados com vista à redução de custos de não qualidade e que foram
retirados da literatura existente.

3.1
3.1.1

Definição e Gestão de Qualidade
Definição de Qualidade

“Fácil de reconhecer... difícil de definir” constitui uma boa premissa que representa a facilidade
com que o ser humano reconhece o conceito da qualidade desde o momento em que adquire
um bem ou serviço (Library Association, 1994). No entanto, a definição do próprio conceito não
se adivinha uma tarefa fácil uma vez que lhe está implícito uma noção abstrata e muito
generalizada. Gill & Feinstein (1994) referem que a qualidade de vida não deve estar apenas
focada na saúde física e mental das pessoas, mas sim nas dimensões da família, trabalho e
amigos. Aqui, entram em cena as empresas que empregam os seus trabalhadores, que devem
seguir normas de conduta éticas, assim como as relações interpessoais que preenchem o diaa-dia de todas as pessoas.
Por exemplo, nos últimos tempos tem aumentado a preocupação, por parte dos Governos e
Organizações, pela qualidade de vida das pessoas, na sociedade. Cada vez mais,
principalmente nos países desenvolvidos, são efetuados estudos e pesquisas sobre a
qualidade de vida dos cidadãos, tornando-se parte integrante de relatórios que refletem a
eficácia das políticas sociais seguidas pelos Governos, em diferentes áreas e grupos da
sociedade (Millere & Dobelniece, 2015). Neste caso, torna-se importante referir que as crises
têm um papel fundamental no poder de compra das pessoas, sendo nestas alturas
preponderante, que os Governos adotem políticas que assegurem o acesso às necessidades
básicas a todo o cidadão.
Passando agora para a outra visão do conceito, é de fácil compreensão que a qualidade está
presente no dia-a-dia de qualquer pessoa: desde uma ida a um restaurante, à compra de um
eletrodoméstico até à exibição de uma equipa de futebol. Começando por uma ida a um
restaurante, a qualidade pode estar presente na eficiência do serviço, na comida propriamente
dita, nos tempos de espera e até nas condições do restaurante. Avançando para a compra de
um eletrodoméstico, existe sempre o risco do mesmo poder vir com defeito, não servir para o
objetivo pretendido ou de ficar abaixo das expetativas do cliente. Por último, e relativamente à
exibição de uma equipa de futebol, esta pode ter feito um jogo com imensa qualidade, um
jogador pode ter uma qualidade de passe fantástica, o guarda-redes pode ter feito defesas
impensáveis, entre muitos outros eventos. Todas estas descrições que compõem o quotidiano
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das pessoas, tornam imprescindível que exista a necessidade de definir o conceito em
questão.
A qualidade de um produto ou serviço, é cada vez mais, um fator competitivo importante que
diferencia a oferta, nos mercados globais. Por exemplo, a confiabilidade de vários produtos
japoneses, alertou muitas empresas americanas para uma revisão profunda dos seus
processos (Garvin, 1984).
Segundo Deming (1982), a qualidade de um bem ou serviço apenas pode ser definida pelo
consumidor. Para isso, as suas necessidades precisam de ser satisfeitas, razão pela qual a
gestão das organizações deve estar centrada no consumidor e na aplicação de métodos
estatísticos aos processos produtivos. Desta forma, conforme Deming (2000), o paradigma da
7

qualidade deve ser expresso em catorze princípios , especialmente direcionados à gestão de
topo das organizações:
1. Mentalizar a organização quanto à procura da melhoria constante de produtos e
serviços;
2. Incentivar um clima onde falhas e pessimismo não são permitidos, mas sim motivadores
para oportunidades de melhoria;
3. Eliminar os motivos para receios, proporcionando um clima de confiança;
4. Procurar a melhoria contínua, melhorando a qualidade e reduzindo os custos na
organização;
5. Excluir todas e quaisquer barreiras que impeçam os colaboradores de sentir orgulho no
seu posto de trabalho;
6. Constituir um programa de formação e treino para os colaboradores;
7. Romper a dependência da inspeção em massa para assegurar a conformidade,
desenhando os processos e produtos com qualidade intrínseca;
8. Extinguir as barreiras existentes entre áreas funcionais da organização;
9. Implementar técnicas de controlo estatístico da qualidade ao nível dos colaboradores;
10. Acabar com a decisão de contratar pelo valor mais reduzido ou minimizar o custo total
no ciclo de vida do produto, desenvolvendo fortes relações com fornecedores a longo
prazo;
11. Romper com a prática de gestão por objetivos e quotas de trabalho uma vez que uma
liderança efetiva é suficiente;
12. Dar prioridade à liderança ao invés da supervisão, em todos os níveis hierárquicos;
13. Eliminar slogans que exortam aumentos de produtividade. Os problemas verdadeiros
residem na estrutura do sistema, não podendo ser resolvidos apenas pelos
trabalhadores;
14. Incluir todos os colaboradores na implementação dos novos princípios na organização.

7

Adaptado de (Gomes, 2004)
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Por outro lado, Juran & Gryna (1988) definem a qualidade como sendo a aptidão para o uso
assim como a ausência de falhas. Este seu pensamento teve um fortíssimo impacto na
mentalidade japonesa e também posicionou o controlo da qualidade como um instrumento de
gestão das organizações. Por outro lado, Crosby (1979), assume que a qualidade é a
conformidade com as especificações técnicas, no entanto, admite que a “qualidade é grátis”,
compensando sempre o investimento, desde que se produza bem à primeira.
Por último, Feigenbaum (1961), introduz o conceito de Controlo da Qualidade Total (mais
conhecido, em inglês, por Total Quality Control), onde expressa que a qualidade resulta de um
comprometimento de todas as pessoas que compõem uma organização, não sendo apenas, da
responsabilidade de um departamento ou grupo de pessoas. Embora existam outros
importantes autores e descritores do conceito de qualidade, e considerando o âmbito deste
trabalho, não serão mencionados uma vez que, ou as suas teorias são derivações dos
princípios já descritos ou já se encontram fora do contexto que visa reduzir as nãoconformidades e os seus custos.

3.1.2

Gestão da Qualidade

A gestão da qualidade é, atualmente, uma preocupação crescente para as empresas uma vez
que a qualidade não se baseia apenas na conformidade com as especificações mas sim, e
principalmente, na satisfação das necessidades do consumidor (Ishikawa, 1985). Por outro
lado, embora a gestão das empresas esteja, em regra, atenta aos impactos que a qualidade
provoca na satisfação do cliente, muitas vezes não estão preocupadas diretamente com este
assunto, exceto se, clientes insatisfeitos causarem reduções expressivas nas vendas. Um dos
princípios fundamentais que a gestão das empresas deve seguir é aquele onde, a procura pelo
aumento da qualidade, deve ser constantemente prosseguido. Para tal, é necessário
compreender que a qualidade e os custos não são objetivos conflituosos mas sim
complementares. Isto porque, embora tradicionalmente, produtos ou serviços com mais
qualidade implicassem custos mais elevados e uma produção mais dificultada, na verdade
pode ser o contrário, isto é, a qualidade conduz a aumentos de produtividade assim como à
redução de custos relacionados com ela própria, podendo mesmo aumentar as vendas e lucros
das empresas. Desta forma, os custos da qualidade traduzem as atividades que são
necessárias para a sua melhoria, numa linguagem monetária, para que a gestão perceba e
possa atuar (Campanella, 1999).

Ainda nesta área, Juran (1986) desenvolveu um importante trabalho, onde aborda a gestão da
qualidade, como um conjunto de 3 fases: planeamento, controlo e melhoria da qualidade,
ilustradas na figura 4.
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Figura 4 - Trilogia de Juran (Fonte: Ujjwaljoshi, 2014)



Planeamento da qualidade: nesta fase é necessário identificar o consumidor,
incluindo as suas expectativas e necessidades, definir as medidas e os objetivos da
qualidade, assim como o seu plano de implementação;



Controlo da qualidade: consiste na monitorização e acompanhamento do padrão de
métricas de qualidade definido, avaliação do desempenho face aos objetivos definidos
e tomada de ações corretivas, face aos imprevistos encontrados;



Melhoria da qualidade: aproveitando os erros encontrados no passado, tem como
principal objetivo encontrar métodos que alcancem níveis de desempenho superiores
através da redução do desperdício e aumento dos níveis de satisfação do cliente.

No que toca ao controlo e melhoria da qualidade, a ISO teve um papel fundamental. Para
especificar os requisitos para a criação de um sistema de gestão da qualidade, foi criada a ISO
9000 que garante que uma empresa fornece produtos que vão ao encontro das necessidades
do cliente e que cumprem as normas regulamentares aplicáveis (ISO, 2002). Desta forma,
existe a oportunidade das empresas tornarem público, o cumprimento dos padrões de
qualidade aplicados aos seus produtos/serviços (Spence, 1973). No entanto, a obtenção desta
ISO por um auditor externo, pode tornar-se dispendiosa, especialmente para empresas que
ainda não possuam especificações para esta temática (Darnall & Edwards, 2006). Este facto é
facilmente justificável, uma vez que organizações que possuem padrões de qualidade, terão de
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fazer muito menos ajustes ao seu processo do que aquelas onde esses padrões são
inexistentes, estando mais propensas a obter o certificado logo na primeira visita de um auditor
externo (Hutchins, 1997). A ISO 9000 tem, também, uma grande influência na escolha dos
potenciais fornecedores para uma empresa. Por exemplo, em indústrias com um elevado
número de competidores, o custo da pesquisa de um fornecedor com garantias de qualidade é
mais elevado do que aquele que existe quando apenas um número reduzido de fornecedores
está disponível. Neste caso, a ISO 9000 diferencia as empresas com um elevado grau de
qualidade face às organizações com baixa qualidade, constituindo um motivo de vantagem
competitiva maior, em indústrias com um elevado número de competidores. Importa também
revelar que, a presença da ISO 9000, pode ter uma forte influência no aumento das margens
de lucro de uma empresa, dado que os seus clientes estão dispostos a pagar um valor mais
elevado pelos seus produtos/serviços, fruto da garantia de qualidade (Terlaak & King, 2006).

Deming popularizou, no Japão, o ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act), contribuindo, desta
forma, para o processo de melhoria contínua da qualidade, aproveitando o trabalho deixado por
Shewhart (1939). Este ciclo está dividido em quatro fases, como pode ser visualizado na figura
5, tendo como principal objetivo o controlo dos processos produtivos. As suas principais
características podem ser consultadas na tabela 2.

Figura 5 - Ciclo PDCA (Fonte: SOEL, 2016)
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Tabela 2 - Descrição das Fases do PDCA (Fonte: Pietrzak & Paliszkiewicz, 2011)

Plan

Do

Check

Act

3.2



Formulação da missão e visão da empresa;



Desenvolvimento da estratégia.



Implementação do plano estratégico;



Motivação dos colaboradores afetos.



Controlo da implementação;



Validação dos testes;



Acompanhamento e monitorização das mudanças.



Adoção de práticas, de acordo com o sucesso da implementação;



Documentação dos resultados alcançados e de futuras recomendações.

Métodos Mais Comuns

Este subcapítulo apresenta uma descrição dos métodos mais utilizados para reduzir os
impactos que a qualidade tem nos custos de uma empresa. Pela pesquisa efetuada na
literatura, salienta-se o facto de não existir nenhum método específico para a redução dos
custos de não qualidade: existem sim, vários métodos que ajudam a aumentar a qualidade dos
bens produzidos, reduzindo de forma indireta, os custos que lhe estão implícitos.

3.2.1

Total Quality Management

O conceito de Controlo da Qualidade Total foi introduzido por Armand Feigenbaum, através do
seu livro Total Quality Management, publicado em 1961. Foi adotado mais tarde por diversas
organizações japonesas. Esta metodologia sugere que qualquer organização deve estar
integralmente orientada para a satisfação do cliente, envolvendo todos os stakeholders num
processo de melhoria contínua, onde um programa de formações deve ser complementado
com um comprometimento de todos os trabalhadores (desde os operários até à gestão de
topo) por uma cultura participativa e construtiva, onde se deve “produzir bem à primeira” (Sitkin,
Sutcliffe, & Schroeder, 1994).
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Figura 6- Esquema representativo da Perspetiva TQM (Fonte: DTI, 2015)

3.2.2

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing é uma metodologia que tem como principal objetivo a redução dos
desperdícios de produção e a eliminação das atividades que não geram valor, tendo sido
primeiramente adotada no Japão, através da Toyota Production System que teve como objetivo
a redução de custos, após a Segunda Guerra Mundial (Narasimhan, Swink, & Kim, 2006).
Desta forma, a ideia principal desta metodologia é maximizar o valor criado para o cliente,
minimizando o desperdício e o consumo de recursos. Para tal, torna-se necessário aumentar a
produtividade da operação, reduzir os tempos de produção e os custos associados, utilizando a
força de trabalho e os recursos, sempre de uma forma eficiente (Karlsson & Åhlström, 1996).
8

Segundo o Lean Enterprise Institute , a eliminação do desperdício ao longo da cadeia de valor
possibilita o uso de menos força de trabalho, menos espaço e capital e, principalmente, menos
tempo e custos de produção, fatores que diferenciam os processos, face aos sistemas de
negócio tradicionais.
Existem várias ferramentas que ajudam e melhoram a implementação dos princípios Lean,
como por exemplo, o mapeamento dos fluxos de valor, kanban, kaizen, manutenção produtiva
total, entre outros (Álvarez, Calvo, Peña, & Domingo, 2009).
É importante salientar a existência de sete tipos de desperdícios (em japonês, desperdícios dizse “muda”) que devem ser evitados, segundo Ohno (1988) e que podem ser visualizados na
figura 7.

8

Fonte: http://www.lean.org, consultado a 29/12/2015
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1. Overproduction

Ordens produzidas (que podem mudar) antes de serem necessárias

2. Defeitos

Introdução de dados errados, erros de faturação e absentismo

3. Inventário desnecessário

Produto em espera para entrega ou espalhados pelas linhas de produção

4. Processos desadequados

Utilizar ferramentas ou procedimentos desatualizados

5. Transporte excessivo

Movimentação de material desnecessária

6. Tempos de espera

Inatividade de colaboradores ou tempos de espera excessivo para aprovações

7. Movimentos desnecessários

Movimentação desnecessária de pessoas ou bens

Não adicionam qualquer valor ao produto/serviço
Figura 7 - Os Sete Desperdícios (Fonte: Ohno, 1988)

3.2.3

Balanced Scorecard

O BSC é, atualmente, um dos métodos mais famosos e utilizados pelas organizações para o
planeamento estratégico assim como para a tomada de decisão (Nielsen & Nielsen, 2015).
Através de um acompanhamento regular aos resultados financeiros alcançados, aliado a uma
monitorização eficaz dos objetivos corporativos, o BSC veio revolucionar, por completo, a
forma como as empresas conceitualizam as métricas de desempenho, necessárias para avaliar
o impacto que as medidas de hoje possam ter no futuro (Kaplan & Norton, 2007). Assim, o BSC
introduz uma visão estratégica de longo prazo, em detrimento da análise tradicional dos
resultados financeiros, característica de uma visão de curto prazo (Kaplan & Norton, 1996).
Esta metodologia, tem como principal objetivo apresentar a visão e a estratégia de uma
organização segundo quatro perspetivas (Kaplan & Norton, 1996):


Perspetiva Financeira (reflete a posição financeira de uma organização perante os
acionistas e tem como principal objetivo aumentar a geração de riqueza);



Perspetiva dos Clientes (exprime a eficácia na criação de valor para o cliente, através
da diferenciação de segmentos com objetivos de negócio distintos);



Perspetiva dos Processos Internos (identifica os processos core que seguram os
resultados financeiros, pelos quais a organização deve ter rendimentos excelentes);



Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento (indica as bases que estão a ser
constituídas no momento de forma a garantir crescimento sustentável a longo prazo).
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3.2.4

Failure Mode and Effect Analysis

O FMEA caracteriza-se por ser uma ferramenta de baixo custo e de fácil utilização, que utiliza
tabelas para a prevenção do erro (antes que ele aconteça) e para o seu congelamento, caso
aconteça (através de um plano de ação), diminuindo a sua probabilidade de ocorrência (Puente
et al., 2002). Segundo Stamatis (2003), o FMEA é uma técnica sistemática que tem como base
o conhecimento da engenharia, a confiabilidade e as técnicas de desenvolvimento
organizacional, que permite à empresa organizar o processo, o sistema e o produto/serviço
oferecido. Assim, um dos principais objetivos deste método, é a necessidade constante de
melhorar, isto é, através da implementação de um aumento das capacidades organizacionais,
da vantagem competitiva das empresas e de uma cultura de empresa direcionada para uma
atitude “we can do” recheada de espírito de equipa e obcecada pela melhoria contínua
(Stamatis, 2003).
Para priorizar quais as falhas que acarretam mais riscos, este método, utiliza três critérios
(Puente et al., 2002):


Severidade: é o resultado do efeito do erro/falha;



Ocorrência: probabilidade de ocorrência do erro/falha;



Deteção: probabilidade de deteção do erro/falha, pelo sistema de controlo.

Para a classificação de cada um destes critérios, existem valores tabelados que devem ser
consultados. Após esta classificação, pode-se calcular o NPR (Número de Prioridade de
Risco), multiplicando os três valores. A partir deste índice, existem recomendações para os
diferentes intervalos, sendo que para valores mais altos, torna-se necessário uma ação mais
rápida e urgente (Franceschini & Galetto, 2001).

Figura 8 - Tabela exemplificativa do FMEA (Fonte: Mikulak et al., 2009)
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3.3

Modelos de Custos de Qualidade

3.3.1

Modelo Prevenção, Avaliação e Falhas

Armand V. Feigenbaum introduziu em 1956, um dos modelos mais conhecidos relativamente
aos custos de qualidade. Para Feigenbaum, os custos de qualidade são alcançados através da
soma dos custos de controlo com os custos das falhas no controlo. Por sua vez, os custos
de controlo englobam os custos de prevenção (para prevenir possíveis falhas e assegurar a
máxima qualidade, como por exemplo, custos de formação e de planeamento) e de avaliação
(para determinar o nível de qualidade, antes da entrega ao cliente, como por exemplo, custos
de inspeção e de testes). Os custos das falhas no controlo são compostos pelos custos de
falhas internas (erros no processo produtivo, detetados antes do produto/serviço ser entregue
ao cliente, como por exemplo, custos de reparação e de falhas do fornecedor) e externas
(erros detetados após o produto estar no mercado, como por exemplo, custos relacionados
com a garantia ou devoluções). Este modelo ficou conhecido com o nome PAF (Prevenção,
Avaliação e Falhas, em inglês, Prevention, Appraisal and Failure) e pode ser esquematizado
pela figura 9 (Feigenbaum, 1956).

Custos de Prevenção
Custos de Controlo
Custos de Avaliação
Custos de
Qualidade
Custos de Falhas Internas
Custos de Falhas
Custos de Falhas Externas

Figura 9 - Modelo de Custos de Qualidade PAF

Neste caso, existe sempre um trade-off a ter em conta: um investimento nos custos de controlo
produz uma diminuição nos custos de falhas assim como um aumento substancial nos custos
de prevenção, repercute-se numa diminuição dos custos de avaliação, teoricamente (Porter &
Rayner, 1992).

3.3.2

Process Cost Model

Outro modelo importante, é aquele que se foca apenas nos processos produtivos e que divide
os custos de qualidade em duas categorias (Keogh & Dalrymple, 1995):


Custos de Conformidade: refletem os custos relativos à produção de bens ou
serviços de acordo com os requisitos e especificações, numa ordem executada
corretamente;



Custos de Não Conformidade: traduzem os custos de retificação de um produto ou
serviço não conforme.
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Este modelo tem por nome PCM (Process Cost Model, em português, Modelo de Custo de
Processo) e tem por objetivo calcular os custos de qualidade de um processo em particular, ao
contrário do PAF que se foca no cálculo dos custos totais de qualidade de um projeto integral.
Logo, o PCM torna-se mais útil para empresas do ramo da construção, por exemplo (Tan,
Aoieon, & Syed M. Ahmed, 2010).
Custos de Conformidade

Custos de
Qualidade

Custos de Não Conformidade

Figura 10 - Modelo de Custos PCM

3.3.3

Modelo Activity Based Costing

O modelo ABC, Activity Based Costing, que em português pode traduzir-se por Custeio
Baseado em Atividades, caracteriza-se por colmatar uma falha que os outros modelos não
9

contabilizam, que é a alocação dos custos indiretos (overhead) , nos custos de qualidade
(Cooper, 1988). Ao contrário dos outros modelos que relacionam um bem ou serviço com os
recursos ou custos necessários, este método relaciona os produtos com atividades, que por
sua vez “consomem” recursos ou custos. As atividades têm como finalidade acrescentar valor a
um bem ou serviço, sendo que várias atividades constituem um processo. Nesta situação, caso
uma organização pretenda reduzir custos, então terá de reduzir as atividades (Canha, 2007).
Neste caso, o objetivo principal do modelo, é reduzir as atividades que não acrescentam valor
durante o processo, aumentando deste modo, as atividades que geram valor para o bem ou
serviço, otimizando o processo de produção com o objetivo de reduzir as não conformidades
(Tsai, 1998).

3.4

Abordagens de Problemas Semelhantes

Segundo um estudo efetuado por Porteus (1986), a diminuição dos setup costs pode melhorar
o controlo da qualidade, beneficiando, consequentemente, os processos produtivos. Isto
porque, segundo o autor, a diminuição dos erros/falhas encontrados deve-se principalmente à
produção de pequenos lotes de produção. Pelo contrário, a produção com recurso a grandes
lotes de produção, aumenta a probabilidade do processo ficar fora de controlo, cada vez que
um item é produzido. O processo, entrando em rutura técnica, vai produzir ainda mais produtos
9

Atualmente, com o aumento da automatização dos processos produtivos, assiste-se cada vez mais à
transferência dos custos de mão-de-obra direta para custos indiretos, como por exemplo, de supervisão,
desenvolvimento de software, manutenção, rendas, entre outros (Cokins, 2004).
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defeituosos, durante todo o lote de produção, aumentando de forma significativa os custos
operacionais (devido aos custos incorridos com o refabrico ou reparação).
Para Hinckley (1997), um dos problemas dos métodos baseados no controlo estatístico da
qualidade é que apenas detetam os erros/falhas depois de eles já terem sido produzidos.
Assim, torna-se necessário fazer uma inspeção na fonte para prevenir as causas dos erros,
antes do arranque do processo. Só evitando os problemas de qualidade, é que é possível
alcançá-la.
Segundo um estudo realizado na Noruega, os critérios que compõem o TQM como o
desenvolvimento dos recursos humanos, informação de qualidade e a incorporação de um
ambiente líder em qualidade nas organizações, aumentam a satisfação do cliente assim como
o desempenho do negócio, contudo, nenhum desses três critérios garante, isoladamente, um
aumento do desempenho/rendimento da operação. Assim, só a adoção do conjunto desses
critérios, proporcionará melhorar o desempenho/rendimento da operação. Este estudo conclui,
ainda, que as normas características da ISO 9000 estão relacionadas com a implementação do
TQM (Sun, 2000).
Segundo um estudo realizado a uma amostra de empresas inglesas, a escolha do sistema de
gestão de contabilística segundo o modelo ABC, proporciona poupanças nos custos na ordem
dos 27% ao longo de três anos, face às empresas que não adotam este modelo. Para além
disso, o modelo ABC adiciona mais valor às empresas, o que é justificado por uma melhor
utilização dos ativos e controlo financeiro (Kennedy & Affleck-Graves, 2001).
Segundo Oppermann, Sauer, & Wohlrabe (2003), os processos controlados tecnologicamente
constituem a melhor solução para a redução dos custos de não qualidade, na produção. Por
exemplo, na produção de aparelhos eletrónicos, os processos são sensitivos às influências que
podem perturbar a produção (ambientais, variação de parâmetros, entre outros), sendo estas
influências muito comuns, por exemplo, na produção de produtos com elevadas combinações.
Na opinião de Yang, Lin, Ming-Yi, & Huang (2006), a forte competição na diversificação e
internacionalização existente no ramo da produção de semicondutores em Taiwan, levou as
empresas a implementar sistemas de ERP para aumentar a sua competitividade. Através da
introdução de uma matriz de avaliação de desempenho baseada nos critérios FMEA, foi
possível formular um sistema de avaliação de desempenho eficaz na formulação de uma
estratégia, condizente com as condições na altura.
Para Simon & Canacari (2012), embora as indústrias transformadoras utilizem os princípios
Lean Manufacturing há vários anos, também a indústria dos cuidados de saúde pode beneficiar
com a sua implementação, na melhoria dos seus processos. Por exemplo, os prestadores de
serviços de saúde (especialmente os privados, por constituírem um negócio) podem aproveitar
os princípios Lean para monitorizar os índices de qualidade, que são obrigatórios por lei, assim
como para reduzir os seus custos e para colmatar as frequentes falhas de comunicação.

23

4. Metodologia
Para se poder encontrar a melhor metodologia para a abordagem deste problema, há que ter
em conta as seguintes condições/restrições:


A empresa Alpha tem, atualmente, três formas de identificação dos custos de não
qualidade, que são sempre comunicadas com a abertura de uma Comunicação Interna:
Reclamações (que são referentes apenas aos clientes, isto é, após o produto já estar
no mercado), Anomalias Internas (geralmente comunicadas pelos colaboradores da
empresa, durante o processo produtivo) e Documentos Internos (alterações às
especificações do produto, maioritariamente);



Após a abertura de uma Comunicação Interna, as áreas/intervenientes em causa, são
alertados e têm de justificar a situação;



De acordo com as causas do erro/falha, podem decorrer ações preventivas ou
corretivas;



Não existe uma responsabilização efetiva aos colaboradores visados, isto é, não há
qualquer sistema de penalização ou repreensão. Apenas, é feito um aviso;



Embora este processo já esteja implementado há alguns anos, não houve avanços
significativos no que toca ao objetivo de reduzir os custos de não qualidade;



A empresa é, atualmente certificada pela ISO 9001:2008 que estabelece os requisitos
necessários

ao

sistema

de

gestão

de

qualidade

(produção

conforme

as

normas/especificações em vigor e de acordo com as necessidades do cliente e pela
10

satisfação do cliente através da melhoria contínua do sistema ).
Por estes motivos, a escolha da metodologia a seguir deve enquadrar-se nas políticas da
empresa e nos dados que são recolhidos atualmente. Desta forma, a metodologia compreende
os seguintes passos:
1. Compreender a situação atual da empresa Alpha, identificando todos os custos de não
qualidade, recorrendo a algumas Ferramentas da Gestão da Qualidade descritas na
seção 4.1;
2. Recorrer ao BSC para apresentar a visão e a estratégia da empresa, segundo o
mapeamento de objetivos estratégicos segundo as quatros perspetivas propostas
(financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento), aplicado ao
processo produtivo da empresa Alpha. Estabelecer um conjunto de indicadores de
desempenho (mais conhecidos como KPI’s) com um objetivo/meta associado e
respetivas iniciativas que facilitam o seu atingimento, de acordo com este método;
3. Aproveitar as potencialidades do ciclo PDCA para incutir na empresa Alpha um
processo de melhoria contínua da qualidade, relativa aos seus processos produtivos;
10

Segundo informações disponibilizadas pela International Organization for Standardization (em
http://www.iso.org), consultadas a 02/01/2016
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Relativamente ao primeiro ponto da metodologia, torna-se necessário conhecer em detalhe
toda a cadeia de geração de valor que compõe a função produtiva da empresa. Confrontando
os custos de não qualidade apurados com a função produtiva, será possível agrupar os custos
em diversas categorias e efetuar análises consoante os objetivos foco deste trabalho.
Passando agora para o segundo ponto, foi escolhido o BSC por avaliar o processo produtivo
segundo quatro perspetivas

diferentes

mas altamente interdependentes, que estão

perfeitamente enquadradas com os objetivos da organização. Por outras palavras, para ter os
clientes satisfeitos há que aprender com os erros passados e crescer, melhorando a eficácia e
eficiência dos processos internos. Só assim, a empresa conseguirá aumentar a sua vantagem
competitiva, podendo, consequentemente, construir uma posição financeira mais robusta e
saudável. Também o drill down que é possível fazer desde os objetivos corporativos até ao
nível de profundidade desejado (pode mesmo ir até aos objetivos por função), torna o processo
mais robusto e fácil de perceber para todos os colaboradores da empresa. Para a escolha
deste método, também contribuíram os factos presentes na tabela 3.
Tabela 3 - Motivos de rejeição dos Métodos TQM e Lean



A orientação da mentalidade dos colaboradores para a satisfação do cliente,
neste caso é difícil, dado que a classe operária caracteriza-se por ter salários
pouco atrativos, trabalhando muitas horas, por vezes em postos de trabalho
com funções muito repetitivas;

TQM



Existem colaboradores na empresa muito antigos, que já têm vícios no
trabalho e que não se preocupam nada com os custos que um erro/falha
podem causar à empresa Alpha;



O programa de formações exigido é muito teórico, não sendo apelativo para a
classe operária.



A eliminação das atividades que não geram valor torna-se subjetiva quando
existe uma grande panóplia de produtos e possibilidades de produção e que
evoluem conforme as necessidades e aparecimentos de (novos) clientes;

Lean



Para que exista uma eliminação efetiva de desperdícios, serão necessários
vários estudos, que implicam quantidades avultadas de investimento (Sim &
Rogers, 2009) e tempos de espera não compatíveis com a celeridade que o
processo precisa de ter;

FMEA



Pouco ajustado à realidade da empresa.



Não existe qualquer registo de reincidências de falhas no processo produtivo;



Trabalho é altamente variável, de acordo com as especificações do produto.

O estabelecimento de um objetivo/meta para os custos de não qualidade futuros pode ser
estabelecido através de várias reuniões na empresa, onde se discutirão os diferentes pontos
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de vista, visando alcançar uma meta potenciadora do desencadeamento de uma
ação/iniciativa. As metas delineadas terão de ter em conta que os custos de não qualidade só
diminuirão caso o número de erros/falhas encontrados seja reduzido, face ao ano anterior.
Deste modo, é usual no contexto empresarial estabelecer obrigatoriamente uma margem de
confiabilidade consoante a análise estatística efetuada para encontrar os diferentes graus de
variância dos erros (isto é, erros que não se enquadrem nos maiores grupos, como por
exemplo, erros isolados de faturação ou casos específicos/situações pontuais que são
imprevisíveis e, aumentam a probabilidade de erro das previsões).
No sentido do estabelecimento de um processo de melhoria contínua da qualidade, a
metodologia integra a aplicação de um ciclo PDCA, tendo por base as principais características
do BSC que, assim, são acompanhadas de forma planeada. Este método compreende ações
que fortalecem o sucesso da implementação do BSC e, concretamente, a otimização dos
custos de não qualidade.
A obtenção de resultados associados aos indicadores de desempenho, desencadeia o
estabelecimento de ações/iniciativas que sejam necessárias e pertinentes à correção de
deficiências correntes do processo de produção.
Relativamente aos Modelos de custos de qualidade, optou-se por não aplicar nenhum, pelas
razões enumeradas na tabela 4. Segundo Vaxevanidis & Petropoulos (2008), embora a
literatura relacionada com o tema seja extensa (realçando os princípios base e a sua
importância nas organizações), apenas uma pequena percentagem de empresas aplica
modelos de custos de qualidade. Também Branca & Catalão-Lopes (2011) referem que as
decisões sobre a qualidade devem proceder da maximização do lucro e não da minimização
dos custos.
Tabela 4 - Motivos da não aplicação dos Modelos de Custos de Qualidade



Modelo é limitado pelo facto de não poder contabilizar, na sua análise, os
custos indiretos (overhead) (Tsai, 1998);



Existência de trade-offs complica a análise (se os custos de prevenção
aumentam, é suposto os de avaliação baixarem e se os custos de controlo

PAF

sobem, os de falhas descem). Esta situação apenas nos casos ideais é que é
verificada;


A quantificação dos custos de avaliação e prevenção pode ser traiçoeira, uma
vez existe sempre um custo implícito à paragem da produção, o que leva a
perdas de eficiência.


PCM

Modelo é limitado pelo facto de não poder contabilizar, na sua análise, os
custos indiretos (overhead) (Tsai, 1998);



O custo da não conformidade é difícil de contabilizar, porque se, por exemplo,
um colaborador pára a sua atividade para reparar outro produto, há um custo

26

implícito que não é contabilizado.



Mantém-se a questão das atividades que são altamente variáveis, consoante
a afinação que tem de ser feita para cada máquina, para os diferentes

ABC

produtos;


O processo de compilação das atividades torna-se extremamente moroso e
com custos elevados (Reyhanoglu, 2004).

4.1

Ferramentas da Gestão da Qualidade

De acordo com McQuater et al. (1995), uma Ferramenta da Gestão da Qualidade pode ser
definida como um método prático ou conjunto de mecanismos que podem ser aplicados a
tarefas específicas, com o intuito de facilitar melhorias assim como mudanças positivas nas
organizações. É através destas ferramentas que as organizações conseguem perceber a
origem dos seus problemas, facilitando a sua resolução para travar os possíveis prejuízos que
poderão ser originados.
Embora não exista qualquer plano universal com as melhores técnicas e normas específicas,
frequentemente utilizadas pelas empresas, para o tratamento e melhoria da qualidade, a
utilização das Ferramentas da Qualidade constitui, segundo Sungsoo Pyo (2005), uma das
melhores opções para lidar com o problema em questão. Segundo o autor, a utilização das
Sete Ferramentas Básicas da Qualidade, revela ser a alternativa mais eficiente e com melhores
resultados, para o processo de melhoria da qualidade das empresas. Ainda assim, poucas são
as empresas que utilizam estas ferramentas para a melhoria dos seus processos (Bamford, D.
R., & Greatbanks, 2005).
De acordo com Spring, M. et al. (1998), o uso e aplicação das Ferramentas da Gestão da
Qualidade aliado a uma metodologia eficaz de resolução de problemas é essencial para
compreender e facilitar a melhoria em qualquer processo produtivo. Desta forma, é facilmente
justificável que a utilização das Ferramentas da Gestão da Qualidade torna-se fundamental
para aumentar a eficácia da aplicação de um método para a diminuição dos custos de não
qualidade de qualquer organização.
Atualmente, existe um leque muito alargado de ferramentas à disposição de qualquer Empresa,
sendo que nenhuma ferramenta é melhor que outra. Por outras palavras, todas as ferramentas
são úteis e diferentes, sendo aplicáveis em situações distintas uma vez que cada ferramenta
tem características únicas, podendo mesmo utilizar dados semelhantes de maneiras diferentes
(Dale, 2003).
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O conceito das Sete Ferramentas Básicas da Qualidade tem vindo a sofrer várias alterações ao
longo do tempo. No entanto, o primeiro autor a defini-las foi o famoso e já mencionado neste
trabalho, Kaoru Ishikawa. Segundo Ishikawa (1985), aproximadamente 95% dos problemas
relacionados com a qualidade podiam ser mitigados utilizando as Sete Ferramentas Básicas da
Qualidade, nomeadamente:


Diagramas de Dispersão;



Gráficos de Controlo;



Fluxogramas;



Diagramas de Causa e Efeito;



Folhas de Verificação;



Histogramas;



Diagramas de Pareto.

4.1.1

Diagramas de Dispersão

Um Diagrama de Dispersão é utilizado para verificar a correlação entre duas variáveis (Friendly
& Denis, 2005). Esta correlação pode ser positiva, negativa ou inexistente (ver figura 11).

A

B

C

Figura 11 - Exemplo de Diagrama de Dispersão (Fonte: UCP et al. , 2016)

No caso de existir uma correlação, ela é normalmente do tipo causa-efeito, embora não seja
possível constatar qual a variável que corresponde à causa e/ou ao efeito. Caso a correlação
seja positiva (situação A), o aumento de uma variável implica o aumento da outra. Caso a
correlação seja negativa (situação B), o aumento de uma variável implica o decréscimo da
outra. Caso a correlação seja inexistente (situação C), significa que não existe qualquer relação
entre as duas variáveis.

4.1.2

Gráficos de Controlo

Os Gráficos de Controlo são amplamente utilizados para o controlo estatístico de processo.
Este tipo de gráficos é, comumente utilizado, para mostrar como o processo varia ao longo do
tempo. Normalmente os Gráficos de Controlo têm uma linha superior para controlar o limite
superior, uma linha inferior para controlar o limite inferior e uma linha intermédia para a média
das variações (Douglas C. Montgomery, 2009). Estes limites podem ser delineados segundo os
dados históricos de produção ou, por outro lado, podem ser delineados para controlar, por
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exemplo, a conformidade de um produto. Por outras palavras, enquanto as variações se
encontrarem entre o limite superior e o limite inferior, pode-se considerar que o produto está
conforme os requisitos definidos. Caso contrário, o produto é considerado não conforme, uma
vez que não respeita os limites superior e/ou inferior (ver figura 12).

Limite

Média

Limite

Figura 12 - Exemplo de Gráfico de Controlo (Adaptado de: SRC, 2016)

4.1.3

Fluxogramas

Fluxogramas ou gráficos de fluxo, são utilizados usualmente para descrever todas a etapas de
um processo. Basicamente, um fluxograma representa uma sequência lógica e ordenada de
todas as atividades constituintes de um processo produtivo ou procedimento assim como todas
as relações entre elas. Tanto a simbologia mais utilizada num fluxograma como as suas fases
constituintes, podem ser visualizadas na figura 13.

Figura 13 - Exemplo de fases e simbologia de um Fluxograma (Fonte: UCP et al., 2016)
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4.1.4

Diagramas de Causa e Efeito

Os Diagramas de Causa e Efeito, Ishikawa ou em Espinha de Peixe, constituem a ferramenta
mais utilizada e mais conhecida das sete em questão. Estes diagramas são utilizados para
ajudar a perceber quais as causas de uma ocorrência detetada (Blaga & Boer, 2012).
Normalmente,

para

a

formulação

destes

diagramas

são

consultadas

todos

os

departamentos/pessoas que estão familiarizados com o processo em questão, utilizando-se
frequentemente, a ferramenta brainstorming para compilar todas as causas que estão na base
do efeito indesejado.
Normalmente as causas são agrupadas em categorias principais para identificar as fontes
responsáveis pela variação, sendo que as categorias mais utilizadas podem ser consultadas
através da figura 14.

Figura 14 - Exemplo de Diagrama de Causa e Efeito (Fonte: Bezerra, 2014)

4.1.5

Folhas de Verificação

As Folhas de Verificação constituem a ferramenta mais simples de utilizar. As Folhas de
Verificação contêm um formulário para preencher com base na recolha de dados a realizar e
permitem efetuar análises às causas dos defeitos, que ajudam na obtenção de informação
essencial à tomada de decisões (Juran & Gryna, 1988). Salienta-se o facto de não existir
qualquer protótipo de Folha de Verificação, sendo que cada uma deve ser estruturada de forma
simples e de acordo com o objetivo que pretende analisar (ver figura 15). Os formulários
podem conter dados qualitativos ou quantitativos.
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Nome Colaborador: _____________________________________
Data: __ / __ / ____
Tipo de Defeito
Risco
III
Mancha
I
Folga
IIII

Frequência

Assinatura: ____________________________________________
Figura 15 - Exemplo de Folha de Verificação (Adaptado de Juran & Gryna, 1988)

4.1.6

Histogramas

Os Histogramas, ou Diagramas de Frequências, são gráficos de barras que mostram a
distribuição dos dados segundo determinadas classes (ver figura 16). As frequências podem
ser absolutas ou relativas.

Figura 16 - Exemplo de Histograma (Fonte: UCP et al., 2016)
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4.1.7

Diagramas de Pareto

Os Diagramas de Pareto são basicamente constituídos por um gráfico de barras e por uma
linha que representa a frequência relativa acumulada. O gráfico de barras tem as frequências
das ocorrências ordenadas da maior para a menor, isto para observar que ocorrências têm
maior impacto sobre uma preocupação específica (ver figura 17). Segundo Ochoa (2014), os
Diagramas de Pareto refletem o “Princípio de Pareto”, que foi constatado por Wilfredo Pareto,
quando este verificou que 80% dos efeitos eram originados por 20% das causas. Desta forma,
os Diagramas de Pareto são essenciais para estipular o foco de uma organização, no que toca
à resolução dos seus principais problemas.

Figura 17 - Exemplo de Diagrama de Pareto (Fonte: UCP et al., 2016)

4.2

Plano de construção do Balanced Scorecard

Embora existam diversas opções para implementar este método, decidiu-se utilizar uma
adaptação à proposta mais conhecida atualmente de Kaplan & Norton (1996). Segundo os
autores em questão, a construção de um BSC pode ser efetuada segundo quatro fases:
1. Definição da arquitetura de medição;
2. Estabelecimento dos objetivos estratégicos;
3. Definição de indicadores de desempenho;
4. Definição de um plano de implementação.
Segundo Kaplan & Norton (1996), a fase da definição da arquitetura de medição
compreende a definição da unidade organizacional apropriada para o desenvolvimento do BSC
e a identificação das relações entre esta e as outras unidades da organização. Para esta etapa,
torna-se essencial que a unidade organizacional escolhida tenha bem definida uma estratégia
de atuação e que os seus objetivos não entrem em conflito com os de outras unidades nem,
tão pouco, com os valores essenciais da organização.
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A fase do estabelecimento dos objetivos estratégicos engloba a tradução da estratégia de
atuação da unidade organizacional em objetivos estratégicos, segundo as quatros perspetivas
do BSC: Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento. Para tal,
torna-se necessário efetuar diversas reuniões entre os responsáveis da unidade e a
administração, devendo ser estabelecidos vários objetivos estratégicos (juntamente com uma
descrição detalhada) para cada perspetiva.
A terceira fase contempla a definição de indicadores de desempenho. Aqui, devem ser
identificados os indicadores de desempenho que melhor traduzem os objetivos estratégicos
delineados, assim como toda a informação que garanta a sua exequibilidade (como por
exemplo, o seu modo de quantificação, fontes de informação, etc) (Ferreira & Otley, 2009).
Por último, a fase da definição de um plano de implementação tem como principais objetivos
a definição das metas para os indicadores de desempenho definidos na fase anterior, o
estabelecimento de planos de ação que tornem possível a concretização dos objetivos
estratégicos e a integração dos indicadores de desempenho nos sistemas de informação
existentes, como forma de garantir a sua comunicação a todos os colaboradores assim como o
estabelecimento das principais metas do BSC na organização. A integração do Balanced
Scorecard nos sistemas de informação não será analisada no âmbito deste trabalho, uma vez
que a sua compatibilidade nos sistemas de informação da empresa Alpha é desconhecida.
Como já foi estabelecido anteriormente, o foco do BSC será o Processo Produtivo da empresa
Alpha. No que toca o relacionamento desta área com as demais existentes, é aqui que culmina
a geração de valor, isto é, a criação de produção a ser vendido. Desta forma, existe constante
comunicação desta área com o resto da organização, uma vez que o processo produtivo está
dependente dos inputs de outras unidades organizacionais (como por exemplo a área
comercial), para poder produzir. O principal objetivo do processo produtivo é desenvolver o
produto que o cliente pede, no período estabelecido para esse efeito e de acordo com as
especificações técnicas.

4.3

Plano de implementação do Balanced Scorecard na organização

Para tirar partido do Balanced Scorecard, torna-se necessário implementá-lo na organização
em questão, estabelecendo um processo de melhoria contínua da qualidade. Este processo de
melhoria contínua pode ser aplicado, segundo o Ciclo PDCA, muito popularizado por William
Edward Deming e já descrito na seção 3.2.1. Este Ciclo, constituído pelas suas quatro fases, é
um processo iterativo que melhora o conhecimento acerca dos processos produtivos, à medida
que o número de repetições aumenta (Pietrzak & Paliszkiewicz, 2011). O plano de
implementação do Balanced Scorecard proposto, através do ciclo PDCA, pode ser visualizado
através da figura 18.
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Planeamento do
Balanced
Scorecard

Criação e
monitorização
dos indicadores
de desempenho

Estabelecimento
de ações de
melhoria

Análise crítica
aos indicadores

Figura 18 – Adaptação do Ciclo PDCA para a implementação do Balanced Scorecard (Adaptado de
Shibuya et al., 2004)

Segundo a figura 18, é possível constatar a existência de quatro fases de implementação do
Balanced Scorecard: o seu planeamento, a criação e monitorização dos indicadores de
desempenho, a análise crítica dos resultados dos indicadores e o estabelecimento de ações de
melhoria para cumprir as metas delineadas. Cada uma destas fases, terá objetivos assim como
procedimentos que serão detalhados nas seções seguintes.

4.4
4.4.1

Integração do Ciclo PDCA no Balanced Scorecard
Planeamento do Balanced Scorecard

Durante a fase de planeamento devem ser consideradas diversas ações com o objetivo de
delinear as metas a atingir com o Balanced Scorecard. No entanto, segundo Kaplan & Norton
(1996), para que a definição de metas seja realista e contemple os objetivos prioritários da
organização, tem de ter o apoio e a aprovação de toda a equipa executiva, nomeadamente,
dos responsáveis do processo produtivo. Esta fase está diretamente relacionada com a
definição dos objetivos estratégicos do Balanced Scorecard, a partir dos resultados obtidos
com as duas primeiras fases que compõem o seu plano de construção: definição da
arquitetura de medição e estabelecimento dos objetivos estratégicos, segundo Kaplan &
Norton (1996).
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4.4.2

Criação e monitorização dos indicadores de desempenho

Tendo sido delineada toda a estratégia da unidade organizativa e definidos todos os objetivos
estratégicos, há que definir os indicadores de desempenho respeitantes a cada objetivo
delineado no Balanced Scorecard, para que se possa controlar periodicamente o seu
desenvolvimento (Shibuya et al., 2004). Como o próprio nome diz, esta fase encontra-se
relacionada com a fase 3, definição de indicadores de desempenho, referente ao plano de
construção do Balanced Scorecard.

4.4.3

Análise crítica aos indicadores

Após a definição dos indicadores de desempenho, deve ser formulada uma análise crítica ao
estado do período analisado, com vista ao estabelecimento das metas para cada um dos
indicadores. Segundo Shibuya et al. (2004), a análise crítica dos resultados deve estar
dependente:


Dos responsáveis dos processos produtivos em causa, quando os indicadores de
desempenho são referentes ao curto prazo e é necessário verificar se os objetivos para
as quatro perspetivas do Balanced Scorecard estão a ser satisfeitas;



Dos diretores da organização, quando os indicadores de desempenho são referentes
ao longo e curto prazos, devendo ser avaliados na perspetiva de revisão da estratégia
da organização, sempre que necessário.

Relacionando esta etapa com o plano de construção do Balanced Scorecard, conclui-se que a
definição das metas dos indicadores de desempenho está incluída, de forma parcial, na fase 4
do plano de construção do Balanced Scorecard, a definição de um plano de implementação.

4.4.4

Estabelecimento de ações de melhoria

Após a análise e prospeção dos resultados obtidos e do feedback recolhido para os
indicadores de desempenho delineados, a equipa de trabalho será capaz de efetuar uma
prospeção para estipular iniciativas para cada indicador e para saber se a implementação do
Balanced Scorecard teve êxito ou não. Caso a implementação tenha sido realizada com
sucesso, a equipa deve adoptar a metodologia delineada com todos os intervenientes do
processo. Caso contrário, devem ser despoletadas ações corretivas e/ou preventivas para que
se cumpram os objetivos propostos, através do ajuste ou criação de novas iniciativas (Pietrzak
& Paliszkiewicz, 2011). Desta forma, esta etapa está também relacionada com a definição de
um plano de implementação (fase 4, do plano de construção do Balanced Scorecard).
O

estabelecimento

das

iniciativas

torna-se

fundamental,

especialmente

quando

as

organizações se focam em resolver os seus problemas. Desta forma, e para deixar claro todos
os objetivos das iniciativas estabelecidas, pode optar-se por utilizar a ferramenta 5W2H, que
caracteriza cada iniciativa segundo sete perguntas (Aparecido et al., 2013):


What – descreve qual é a iniciativa em questão;



Why – caracteriza o motivo da sua realização;
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Where – caracteriza onde é que a iniciativa é executada;



When – descreve a periodicidade da execução;



Who – identifica o responsável de execução;



How – descreve como é que a iniciativa é realizada;



How much – indica o custo estimado da iniciativa (não aplicável, no âmbito do
enquadramento com o Balanced Scorecard).

De forma a simplificar toda a explicação sobre cada uma das fases que caracterizam o
Balanced Scorecard e o PDCA assim como a integração dos dois métodos, juntamente com a
metodologia 5W2H, foram resumidas na tabela 5, as principais tarefas que caracterizam cada
uma das fases integrantes.
Tabela 5 - Integração do BSC com o PDCA e 5W2H

Etapas do
BSC

Fases do
PDCA

Estabelecimento

Definição de

dos objetivos

indicadores de

estratégicos

desempenho

Planeamento do
Balanced
Scorecard

Criação e
monitorização dos
indicadores de
desempenho

Definição das

Definição das

metas para os

iniciativas para os

indicadores de

indicadores de

desempenho

desempenho

Análise crítica aos
indicadores de
desempenho

Estabelecimento de
ações de melhoria

Perguntas
5W2H
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5. Implementação
Distribuição dos custos de não qualidade11

5.1
5.1.1

Distribuição dos custos de não qualidade pelas Comunicações Internas

A empresa Alpha tem, atualmente, uma estrutura organizacional compatível com os desafios
que o mercado da Produção Gráfica impõe. Desta forma, e de acordo com a informação já
retratada na seção 2.1.2, a estrutura da organização contempla diversas áreas que vão desde
as diferentes Direções Comerciais (específicas para cada nicho de mercado) até à Produção
Gráfica, Tecnologias de Informação, Logística e Manutenção, entre outras.
Como já foi referido anteriormente os custos de não qualidade são provenientes da abertura de
Comunicações Internas. Estas Comunicações podem ser registadas, atualmente, no software
da empresa – Módulo da Qualidade, segundo três vertentes:


Reclamação: quando a reivindicação provém diretamente do cliente;



Anomalia Interna: quando a informação é inserida por colaboradores afetos à
empresa ou por via interdepartamental. A Anomalia Interna tem o potencial de originar
uma Reclamação por parte do cliente porque se trata de uma falha interna num
processo, no entanto, o cliente nunca chegou a reclamar;



Documento Interno: quando uma oportunidade de melhoria é identificada pelos
colaboradores da empresa ou quando um cliente solicita uma alteração ao produto
encomendado inicialmente.

A análise que irá ser realizada, baseia-se nos custos de não qualidade disponibilizados pela
empresa Alpha desde o ano 2007 até ao ano de 2015. Durante o período em questão, foram
efetuadas duas alterações ao conceito, que vale a pena salientar. Primeiro, as Anomalias
Internas do ano de 2007 tinham o nome de Não Conformidades. A partir de 2008, o conceito foi
alterado para o atual, por estar mais de acordo com o propósito para que foi criado. Por outro
lado, a última vertente descrita (o Documento Interno) foi apenas considerada, separadamente,
a partir do ano de 2014, para assinalar as ineficiências dos processos produtivos e para
salientar o impacto que as alterações às especificações dos produtos (já em produção), têm
nos custos da empresa Alpha. No entanto, até 2014 qualquer propósito dessa rúbrica já era
contabilizada como Anomalia Interna. Como poderá ser constatado mais à frente, quase 90%
dos custos provenientes de Documentos Internos devem-se a alterações solicitadas pelos
clientes.
Comece-se então por analisar a evolução dos custos de não qualidade desde o ano de 2007
até 2015, através da figura 19.

11

As informações descritas nesta seção foram obtidas através de documentos internos disponibilizados
pela empresa.
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Custos totais de não qualidade
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Figura 19 - Histograma sobre a evolução dos custos de não qualidade

Como é possível verificar, os custos de não qualidade têm vindo a aumentar, de forma não
consistente nos últimos três anos da análise. Embora os picos (mínimo e máximo) tenham sido
atingidos em 2012 e 2013, os últimos três anos revelam um agravamento nos custos que pode
ser atenuado. A média anual de custos de não qualidade, nestes últimos 9 anos, totaliza o
valor de 32 051,20€, embora nos últimos três anos se cifre nos 40 795,65€.
Segmentando agora os custos de não qualidade pelas suas três vertentes, obtêm-se o
histograma de frequência absoluta presente na figura 20.
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Figura 20 – Histograma dos Custos de não qualidade por Comunicação Interna

Como se pode constatar a partir do histograma presente na figura 21, os custos relativos às
Reclamações contemplam a grande maioria dos custos de não qualidade. No entanto, a partir
de 2013 é possível verificar um decréscimo significativo no custo associado às Reclamações,
em detrimento de um aumento dos custos relativos às Anomalias Internas e ao aparecimento
do Documentos Internos. Para o período em questão, o peso relativo de cada tipo de
Comunicação Interna pode ser visualizado através da tabela 6.
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Tabela 6 - Peso anual relativo dos custos das Comunicações Internas

Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

% Reclamações
88,43%
80,41%
85,14%
86,51%
92,51%
81,68%
90,93%
74,00%
54,64%

% Anomalias Internas
11,57%
19,59%
14,86%
13,49%
7,49%
18,32%
9,07%
4,34%
22,73%

% Documentos Internos
21,66%
22,63%

Através da análise conjunta da figura 21 e da tabela 6, pode concluir-se que mais de 80% dos
custos de não qualidade se referem a Reclamações. Este facto deve ser encarado com muita
atenção, já que as Reclamações acontecem sempre que o produto é entregue ao cliente,
depois de ter passado por todos os mecanismos de controlo de qualidade existentes. Contudo,
os últimos dois anos revelam um abrandamento nos custos das Reclamações em detrimento
de um aumento nos custos das Anomalias Internas e Documentos Internos.
Através da figura 21, é possível verificar a evolução do número de Comunicações Internas
geradas, ao longo dos anos.

Nº de Comunicações Internas geradas
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Figura 21 - Histograma sobre a evolução do número de Comunicações Internas geradas

Pela comparação das figuras 21 e 22, é possível verificar que o custo de Reclamações mais
elevado, referente a 2013, não corresponde ao maior número de Reclamações geradas no
período em análise. O mesmo se passa relativamente às Anomalias Internas, onde o valor
mínimo atingido em 2014 não corresponde ao número mínimo de Anomalias Internas geradas
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no período em questão. Estes factos, levam a considerar a evolução do valor médio por
Comunicação Interna, que está expresso na figura 22.
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Figura 22 - Histograma sobre a evolução do custo médio das Comunicações Internas

Diversas conclusões podem ser retiradas através da análise e comparação dos histogramas
presentes nas figuras 20, 21, 22 e 23 e da tabela 5:


Entre 2007 e 2010, apesar dos custos totais de não qualidade não terem sofrido
grandes variações, o custo médio por Anomalia Interna sofreu algumas oscilações (por
exemplo, o seu custo absoluto quase que duplicou de 2007 para 2008, no entanto, a
redução em termos do número de incidências, fez com o que custo médio por
Anomalia Interna quase triplicasse);



O ano de 2013 caracterizou-se por ter alcançado o custo médio máximo no que toca às
Reclamações. Este custo médio tão elevado deveu-se ao facto do custo total máximo
verificado no período, relativo às Reclamações desse ano, não ter correspondido ao
número máximo de Reclamações registadas no período;



Enquanto a média anual de Comunicações Internas geradas até 2013 rondava as 160,
nos últimos dois anos, mais que duplicou (para as 399);



O

peso

das

Reclamações

nas

Comunicações

Internas

analisadas

desceu

substancialmente nos últimos anos, fruto da introdução do Documento Interno em
2014.

5.1.2

Distribuição dos custos de não qualidade pelas categorias de causas

Tendo agora já uma noção da evolução dos custos de não qualidade e do número de
Comunicações Internas gerado dentro de cada uma das três vertentes, torna-se necessário
analisar a maneira como estes custos são tratados. Conforme é possível verificar através do
anexo 1, cada Comunicação Interna vem com uma referência ao “Tipo” de custo em causa,
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que indica a proveniência da Comunicação Interna gerada (no caso em questão, o “Tipo”
refere-se à “Qualidade de Impressão (Manchas)”). Comece-se, então, por visualizar o
Diagrama de Causa e Efeito representado na figura 23, onde estão presentes as causas mais
comuns que deram origem aos custos de não qualidade no período de análise (de 2007 a
2015).

Figura 23 - Diagrama de Causa e Efeito aplicado à empresa Alpha (Adaptado de Blaga & Boer, 2012)

Segundo a informação que foi concedida, a existência de um número elevado de
Comunicações Internas no período em análise, segundo diversas razões, possibilitou a sua
organização em oito categorias principais que identificam as fontes responsáveis pela variação
dos custos de não qualidade: produção, compras, expedição/armazéns, gestão de clientes,
erros informáticos, faturação, controlo de qualidade e outras razões. Dentro de cada uma
dessas categorias, enumeraram-se as principais causas que estiveram na origem das
Comunicações Internas. Salienta-se que a categoria ‘Outras razões’ engloba, para além do não
cumprimento dos requisitos de segurança, atrasos e anulações, todas as Comunicações
Internas onde não foi possível chegar a uma conclusão relativa à causa da não conformidade.
Para visualizar o impacto de cada categoria, nos custos de não qualidade, comece-se por
visualizar o Diagrama de Pareto, correspondente à figura 24.

41

Diagrama de Pareto
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€-
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Controlo
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Gestão de
Clientes

Custos

Expedição /
Armazéns

Erros
informáticos

Outras razões

Faturação

Compras

Percentagem acumulada

Figura 24 - Diagrama de Pareto relativo aos custos acumulados de cada categoria de custos
(Adaptado de Ochoa, 2014)

O Diagrama de Pareto confirma que as causas onde a organização precisa de focar mais a sua
atenção, na sua eliminação, são a Produção e o Controlo da Qualidade. Embora estas causas
estejam interligadas, uma vez que o controlo da qualidade é efetuado durante o processo
produtivo, antes do produto seguir para expedição, representam quase 70% dos custos
identificados para o período em análise. Esta informação está de acordo com o âmbito deste
trabalho que vai incidir nestas duas vertentes, embora tenha também em conta as outras
proveniências que influenciam todo o processo produtivo.

5.1.3

Distribuição dos custos de não qualidade pelas entidades responsáveis

Como é possível visualizar na figura presente no Anexo 1, além da rúbrica do “Tipo” é também
referenciada uma entidade responsável para cada incidência registada em sistema, depois da
Comunicação Interna ser sujeita ao procedimento estabelecido para as não conformidades,
conforme o explicitado na seção 2.2. Esta entidade responsável encontra-se identificada na
rúbrica “Entid.Resp.” e pode constituir uma área organizativa da empresa Alpha ou, por outro
lado, pode constituir uma entidade externa à empresa como por exemplo um Cliente, um
Fornecedor ou um Prestador de Serviços Externos.
A lista atual e completa com as entidades responsáveis pelas Comunicações Internas geradas
pode ser consultada através da tabela 7. Salienta-se o facto das entidades responsáveis,
corresponderem à origem das não conformidades, depois do procedimento ter sido terminado e
aceite tanto pelo Departamento de Gestão da Qualidade como pela entidade responsabilizada.
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Tabela 7 - Definição das entidades responsáveis

Entidade responsável
DC10
DC20
DC30
Produção Gráfica
Produção de Envelopes
PFD Produção 1
PFD Produção 2
Desenvolvimento
Informático
Expedição
Administração de Redes
Administrativo/Financeiro
Cliente
Compras/Armazém
Subcontratação
Outros

Descrição
Equipa Comercial para Grandes Contas
Equipa Comercial para Exportação
Equipa Comercial para PMEs
Área responsável pela produção de documentos e formulários
Área responsável pela produção, exclusiva, de envelopes
Printing and Finishing de documentos em papel
Printing and Finishing de cartões (bancários, de fidelização, etc)
Área responsável pelo desenvolvimento informático da empresa
Envio / despacho dos produtos para o cliente
Área responsável pela administração de redes
Áreas administrativa e financeira da empresa
Último interveniente da cadeia de abastecimento
Departamento de compras (pode envolver fornecedores) e de
gestão do armazém
Externalização de serviços / Outsourcing
Quando a atribuição de responsabilidades não é conclusiva

A distribuição dos custos pelas entidades responsáveis acima mencionadas pode ser
visualizada através da tabela 8.
Tabela 8 - Valores globais do custo das Comunicações Internas reportadas
Entidade
responsável

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DC10

9.119,30 €

4.695,77 €

7.837,77 €

2.935,82 €

3.783,21 €

1.079,34 €

2.433,45 €

1.269,77 €

3.422,26 €

DC20

442,80 €

621,10 €

866,10 €

769,10 €

250,00 €

102,00 €

399,00 €

34,00 €

68,00 €

DC30

1.204,05 €

1.476,51 €

553,07 €

322,00 €

838,80 €

2.108,00 €

309,00 €

1.990,33 €

1.073,98 €

Produção
Gráfica
Produção de
Envelopes

9.418,69 €

8.974,03 €

12.870,72 €

17.931,92 €

29.690,24 €

12.934,60 €

27.554,73 €

10.363,51 €

6.873,03 €

ND

ND

0,00 €

ND

3.239,28 €

1.324,73 €

823,42 €

846,29 €

1.685,20 €

PFD Produção 1

1.083,45 €

11.746,36 €

568,00 €

1.743,61 €

816,39 €

2.337,33 €

785,00 €

363,17 €

1.861,37 €

PFD Produção 2

1.987,50 €

384,78 €

837,26 €

375,87 €

590,93 €

501,81 €

247,81 €

170,00 €

170,00 €

Desenvolvimento
Informático

391,00 €

371,92 €

703,19 €

459,63 €

1.655,60 €

971,77 €

11.285,87 €

2.346,24 €

238,00 €

Expedição

58,50 €

ND

83,00 €

17,00 €

245,50 €

ND

129,89 €

136,00 €

259,00 €

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

34,00 €

85,00 €

Administração
de Redes
Administrativo /
Financeiro

ND

ND

ND

ND

85,00 €

ND

ND

364,60 €

170,00 €

Cliente

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

9.824,69 €

8.549,28 €

Compras /
Armazém

255,30 €

189,00 €

ND

89,80 €

271,00 €

ND

17,00 €

1.463,12 €

2.741,00 €

Subcontratação

ND

ND

ND

ND

ND

129,40 €

34,50 €

406,20 €

51,00 €

Outros

1.735,00 €

ND

ND

ND

ND

ND

ND

7.189,83 €

14.318,40 €

Pela análise da tabela 8, é possível verificar que a medição dos custos de qualidade, segundo
as diversas entidades responsáveis, tem variado ao longo do tempo. Por exemplo, a entidade
“Administração de Redes” só começou a ser contabilizada a partir de 2014 enquanto que a
“Subcontratação” só apareceu em 2012. Estes dados são indicativos de que a atividade da
empresa tem evoluído ao longo dos anos. Constata-se também o aparecimento da entidade
“Produção de Envelopes” a partir de 2011. Este aparecimento deve-se ao facto do início da
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produção de envelopes ter iniciado a meio do ano de 2010, tendo apenas surtido efeito nas
Comunicações Internas, no ano seguinte.
Com os dados disponibilizados na tabela 8, construiu-se um gráfico circular evidente na figura
25, para apresentar o contributo de cada entidade responsável nos custos totais de não
qualidade de 2007 a 2015.
Subcontratação
0,22%
Compras/Armazém
1,74%
Administrativo/Financeiro
0,21%

Outros
8,06%

Administração de Redes
0,04%

DC20
1,23%
DC10
12,68%

Cliente
6,37%

DC30
3,42%

Expedição
0,32%
Desenvolvimento
Informático
6,39%
PFD Produção 2
1,83%
PFD Produção 1
7,39%

Produção Gráfica
47,36%

Produção de Envelopes
2,75%

Figura 25 - Distribuição do custo das Comunicações Internas pelas entidades responsáveis

Através da visualização da figura 25, pode concluir-se que a principal área responsável pela
maioria dos custos das Comunicações Internas geradas é a Produção Gráfica. As Direções
Comerciais, no seu conjunto, representam um pouco mais de 17% das Comunicações Internas
analisadas enquanto a rúbrica “Outros” representa aproximadamente 8% dos custos de não
qualidade.
Salienta-se

o

facto

das

entidades

responsáveis

“Cliente”,

“Subcontratação”

e

“Compras/Armazém” poderem envolver a responsabilização de agentes exteriores à empresa.
Nos casos em que existe partilha de responsabilidades, só estão contemplados nesta análise
apenas os custos que a empresa Alpha teve de suportar. Concretizando com um exemplo,
pode-se imaginar a compra de um material X ao fornecedor Y. Caso o material que foi pedido,
não respeite os requisitos delineados pela empresa Alpha e, por essa razão, tenha originado
uma Reclamação por um cliente (por exemplo, no que toca ao tom de cor base de um
formulário), poderá haver imputação de custos ao fornecedor Y. Por um lado o fornecedor
errou por não respeitar as especificações de compra pedidas pela empresa, por outro lado a
empresa Alpha também falhou no controlo da mercadoria à chegada. Nestes caso mais
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complexos, onde a Administração pode ter de intervir, apenas os custos imputados à empresa
Alpha estão contemplados nos números apresentados nesta análise.
A distribuição do número de Comunicações Internas geradas por entidade responsável, pode
ser visualizada através da tabela 9.
Tabela 9 - Evolução do número de Comunicações Internas reportadas
Entidade
responsável

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DC10

34

24

18

18

35

19

19

21

36

DC20

12

14

17

7

7

3

3

1

2

DC30

23

13

10

11

10

6

6

10

14

45

28

34

36

63

34

51

33

44

Produção
Gráfica
Produção de
Envelopes

0

0

0

0

12

14

11

19

17

PFD Produção 1

28

32

23

49

38

32

36

16

23

PFD Produção 2

25

11

12

15

17

13

11

7

6

Desenvolvimento
Informático

2

2

8

9

30

14

33

6

10

Expedição

2

0

3

1

8

0

4

6

5

0

0

0

0

0

0

0

2

5

Administração
de Redes
Administrativo /
Financeiro

0

0

0

0

1

0

0

9

6

Cliente

0

0

0

0

0

0

0

241

133

Compras/Armazém

5

4

0

2

3

0

1

37

44

Subcontratação

0

0

0

0

0

2

1

5

2

Outros

9

0

0

0

0

0

0

16

22

Construiu-se, igualmente, com os dados disponibilizados na tabela 9, o gráfico circular
presente na figura 26, para representar o contributo de cada entidade responsável no total de
Comunicações Internas geradas entre 2007 a 2015.
Subcontratação
0,52%

Outros
2,45%

Compras/Armazém
5,00%
DC20
3,44%
DC10
11,66%
DC30
5,36%
Cliente
19,47%
Administrativo/Financeiro
0,83%
Produção Gráfica
19,16%

Administração de Redes
0,36%
Expedição
1,51%
Desenvolvimento Informático
5,93%

PFD Produção 2
6,09%

PFD Produção 1
14,42%

Produção de Envelopes
3,80%

Figura 26 - Distribuição do número de Comunicações Internas geradas pelas entidades
responsáveis
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É interessante verificar que um número mais elevado de Comunicações Internas por entidade
responsável não é indicativo de um maior volume monetário gasto pela empresa Alpha. Por
exemplo, pelo gráfico presente na figura 27 constata-se que a entidade “Cliente” é a que mais
contribui para o elevado número de Comunicações Internas. No entanto, segundo a figura 25, a
entidade “Cliente” encontra-se em sexto lugar no que toca ao valor despendido pela
organização. Este facto indica que as Comunicações Internas onde a entidade “Cliente” foi
responsabilizada, têm um custo médio reduzido quando comparado, por exemplo, com o custo
médio da entidade “Produção Gráfica” (onde 47,36% dos custos de não qualidade se
repercutem em apenas 19,16% das Comunicações Internas geradas).
Salienta-se igualmente o facto de, embora a entidade responsável possa estar ligada à causa
do custo de não qualidade, por vezes nem sempre é assim. Para clarificar esta situação, tornase necessário utilizar um exemplo real, que pode ser visualizado através da Comunicação
Interna retratada no Anexo 2. Como é possível verificar, a atribuição de uma Comunicação
Interna a uma entidade responsável não é linear. Situações como esta, onde o trabalho foi
aceite tanto pelo cliente como pela Administração, mesmo em condições de produção
adversas, tornam a atribuição de responsabilidades muito dúbia e irregular. Nestes casos, onde
a atribuição de responsabilidades não é linear, a entidade responsável fica referenciada como
“Outros”, como se pode constatar pela informação presente no retângulo no canto superior da
primeira página do Anexo 2, na rúbrica “Entid.Resp.”. Neste caso, o tipo de custo “Qualidade
de Impressão (Manchas)”, presente na imagem do Anexo 2, poderia indicar logo à partida que
a não conformidade se devia à área organizativa da Produção Gráfica. No entanto, como foi
possível verificar, essa situação não aconteceu.

5.2
5.2.1

Aplicação do Balanced Scorecard
Foco da aplicação do Balanced Scorecard12

Através da análise efetuada na seção 5.1, que englobou primeiramente a distribuição dos
custos de não qualidade pela Comunicações Internas (Reclamações, Anomalias Internas e
Documentos Internos), seguida de uma análise às categorias de causas e, por último, das
entidades responsáveis é possível retirar várias considerações:


O número de Comunicações Internas geradas tem vindo a aumentar, especialmente
nos últimos dois anos (2014 e 2015), tendo quase duplicado entre 2007 e 2015;



Associado ao aumento do número Comunicações Internas, verificou-se uma redução
do preço médio por Comunicação, nos últimos dois anos;



Os custos relativos à categoria “Produção” são responsáveis por quase 50% dos
custos totais de não qualidade;

12

As informações descritas nesta seção foram obtidas através de documentação interna disponibilizada
pela empresa.
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A entidade responsável “Produção Gráfica”, que correspondem à área organizativa
com o mesmo nome, foi responsável por, aproximadamente, 47% dos custos totais de
não qualidade, embora esteja em segundo lugar, no que toca ao número de
Comunicações Internas geradas sob a sua responsabilidade.

Dado que o âmbito deste trabalho se foca na análise dos processos produtivos para a
otimização dos custos de não qualidade, decidiu-se abordar os custos relativos à categoria
“Produção”, nomeadamente às entidades responsáveis “Produção Gráfica” e “Produção de
Envelopes”. Esta escolha justifica-se pelo facto dessas duas entidades corresponderem a duas
áreas organizativas distintas, que se encontram no mesmo espaço físico e são coordenadas
pela mesma pessoa. No período de análise, estas duas áreas representaram 50,11% dos
custos totais de não qualidade e 22,96% do número de Comunicações Internas gerado.
Pela relevância desta duas áreas organizativas nos custos totais de não qualidade, assim
como, pelo facto da Produção Gráfica e de Envelopes constituírem as áreas da empresa Alpha
onde a mão-de-obra é mais especializada e o trabalho é mais manual, optou-se pela aplicação
da metodologia aqui. Para além de constituírem as áreas onde o potencial de redução é maior,
é também aqui onde se registam as maiores probabilidades de falha. Isto porque, é nestas
duas áreas onde passa o maior fluxo de informação, desde os inputs necessários ao processo
produtivo até aos outputs desejados pelo cliente.

5.2.2

Especificação do layout produtivo em análise

Para que possam ser elaboradas iniciativas para aplicação do Balanced Scorecard, torna-se
fundamental conhecer a cadeia de geração de valor que compõe o processo produtivo, onde
vai incidir a análise deste trabalho. Assim, de acordo com a seção 5.2.1, foi possível chegar à
conclusão que as áreas de foco neste trabalho serão a Produção Gráfica e a Produção de
Envelopes. Estas duas áreas de produção encontram-se atualmente no mesmo espaço físico
não existindo qualquer separação entre elas e estão sob supervisão de um coordenador.
Através da figura 27, é possível verificar a disposição de operação assim como a divisão entre
os blocos que compõem as duas áreas de produção em questão.

Figura 27 - Layout do Processo Produtivo da Produção Gráfica e Produção de Envelopes
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Pela visualização da figura 28, é possível verificar a existência de várias linhas de produção,
responsáveis pela execução de tarefas específicas. Constata-se, assim, a existência de 5
blocos principais:
1- O bloco maior, que inclui as linhas de produção 27, 32, 28, 20, 38, 16, 36, 35 e um
forno, compõe o segmento da impressão. Aqui existem diversas impressoras,
específicas para os diversos tipos de trabalho que a empresa Alpha produz. O forno é
responsável pela plastificação do trabalho (sempre que necessário). Salienta-se o facto
do output proveniente da impressão poder ter vários destinos: ou segue diretamente
para expedição para entrega ao cliente ou pode passar para outro bloco produtivo
como as coladoras, rolos e acabamentos;
2- O bloco das coladoras (linhas 24, 33 e 34) é responsável pela colagem de diversos
documentos. Aqui enquadram-se, por exemplo, as guias de remessa e os contratos
bancários e de operadores de telecomunicações, onde é necessário ter, por vezes, 3
vias (a original, um duplicado e um triplicado). Esta seção também é responsável pelo
agrafamento, sempre que necessário;
3- O bloco dos rolos está responsável pelo corte das bobines de papel, em tamanhos
mais pequenos;
4- O bloco dos envelopes (linhas 39, 40, 41 e 42) inclui todos os processos de produção
de envelopes, desde a impressão, ao corte, à colagem até ao dobramento. O output
deste bloco é já o produto final e normalmente segue diretamente para o cliente;
5- O bloco dos acabamentos é responsável pelo embalamento de lotes de produção, pelo
cintamento e pela especificação de guias de trabalho. É um bloco mais manual,
podendo receber os outputs de todos os outros blocos. Nesta área, encontra-se o
gabinete de trabalho/supervisão do coordenador assim como um quadro elétrico, outro
forno e uma pequena linha de produção de rolos.
Existem também duas zonas para levantamento do produto acabado:
1) Com o símbolo “ “, podem ser visualizadas as zonas para levantamento de produto
acabado sem urgência;
2) Com o símbolo “ “, pode ser visualizada uma zona para levantamento de produto
acabado prioritário, onde os responsáveis pelo armazenamento/expedição de
mercadorias, têm apenas um dia para retirar o produto desta área. Enquadram-se
nesta categoria, todos os produtos que têm um prazo curto de entrega, tendo um
tratamento diferenciado, para evitar atrasos e aumentar a eficiência da operação.
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5.2.3

Estabelecimento dos objetivos estratégicos

Para uma correta visualização dos objetivos de produção, comece-se por analisar o mapa
estratégico correspondente à figura 28. Salienta-se que o presente mapa foi elaborado com
base nos inputs recebidos da empresa Alpha, tendo em atenção o seu plano de negócio,
13

missão e valores delineados .

Perspetivas

Financeira

Clientes

Processos
Internos

Aprendizagem e
Crescimento

(F1) Aumento da
rentabilidade

(C1) Aumento da
fidelização

(PI1) Melhorar a
produtividade

(AC1) Melhorar as
qualificações dos
colaboradores

(F2) Redução dos
custos de não
qualidade

(F3) Aumento do
volume de vendas

(C2) Melhorar o
índice de
satisfação do
cliente

(PI2) Reduzir o
desperdício

(AC2) Promover e
motivar o desempenho
coletivo

(C3) Criar
propostas de valor
integradas

(PI3) Aumentar a
qualidade produzida

(AC3) Melhorar as
especificações técnicas
pedidas ao cliente

Figura 28 - Mapa estratégico (Adaptado de Kaplan & Norton, 2004)

Como é possível verificar pela análise da figura 28, as relações entre as variáveis definidas
tornam a análise do mapa estratégico um pouco mais complexa. Sendo assim, tendo em
consideração que as relações entre objetivos ainda poderia ser maior, estão aqui relatadas as
que se consideram mais importantes e preponderantes que podem contribuir para a otimização
dos custos de não qualidade.
Começando pela Perspetiva Financeira, a empresa Alpha tem objetivos bem claros: melhorar
o aproveitamento das economias de escala, uma vez que as margens globais do negócio estão
a baixar, tornando-se absolutamente necessário compensar esta queda, com o aumento dos
volumes de produção, segundo o Business Plan para o triénio 2013-2015. Sendo assim,
estabeleceram-se três objetivos estratégicos que traduzem a estratégia da empresa para o
triénio em questão: (F3) aumentar o volume de vendas, (F1) aumentar a rentabilidade, isto é,
as margens do negócio e (F2) reduzir os custos de não qualidade. O resumo do histórico

13

Segundo a informação constante nos documentos internos disponibilizados pela empresa a 29/06/2015.

49

financeiro assim como as expetativas para o futuro da empresa Alpha, podem ser visualizadas
através da figura 29.

Figura 29 - Evolução da estrutura de custos e EBITDA (Fonte: documentação interna)

Segundo a figura 28, a redução dos custos de não qualidade (F2) será possível através do
aumento da qualidade produzida (PI3) e da melhoria da produtividade (PI1). Conforme os
dados da seção 5.1.3, em 2015 os custos de não qualidade para a Produção Gráfica e
Produção de Envelopes foram de 8.558,23€. Assim, aplicando por exemplo um objetivo da
redução de 10% requerido pela empresa Alpha, o valor máximo a atingir em 2016, cifra-se nos
7.702,41€. A melhoria dos níveis de satisfação do cliente e consequente aumento da
fidelização associados à entrega de proposta de valor integradas, possibilita igualmente um
aumento do volume de vendas (F3) e, consequentemente, da produção. Segundo a figura 30, a
margem de 2015 situou-se nos 10,1%, sendo que para o ano de 2016, existe um objetivo de
aumentá-la para os 10,9%. Aumentando a rentabilidade do negócio (F1), será possível investir
no desenvolvimento de soluções com tecnologia de ponta, essenciais para a melhoria da
produtividade (PI1) e, consequente, redução dos custos de não qualidade (F2).
A Perspetiva dos Clientes enquadra-se na estrutura definida pela empresa Alpha (Business
Plan 2013-2015), que reflete a necessidade de criar valor para os seus stakeholders. A criação
de valor passa, como é referido pela documentação interna (Business Plan 2013-2015), por
uma aposta na adoção de propostas de valor acrescentado para o cliente (por exemplo,
aproveitando a aposta que a empresa está a fazer nos serviços IT) e na fidelização dos seus
principais clientes. Só assim será possível aumentar a reputação e confiança da marca no
mercado, aumentando os índices de fidelização dos clientes (C1), essenciais para o
crescimento da atividade da empresa Alpha, de acordo com o Business Plan 2013-2015. Não é
demais realçar, que os clientes constituem a entidade principal que possibilita o
desenvolvimento da atividade da organização, devendo para isso, constituir um dos principais
motivos de preocupação e foco de qualquer empresa. Sendo o cliente a única fonte de todas
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as Reclamações formuladas (ver seção 5.1.1, figuras 20, 21 e 22), torna-se imprescindível
tomar as devidas precauções para atenuar o seu crescimento. Um cliente satisfeito poderá ser
um cliente fidelizado e que esteja aberto à receção de novas propostas que lhe acrescentem
valor.
No âmbito do mapa estratégico (figura 28), para abranger os principais vetores da estratégia da
empresa Alpha no mercado, foram estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos: aumento
da fidelização (C1), melhoria do índice de satisfação do cliente (C2) e, por último, criação de
propostas de valor integradas (C3). Para atingir os dois primeiros objetivos, torna-se essencial
reduzir o número de Reclamações e Documentos Internos gerados, sendo necessário melhorar
a comunicação entre as diversas áreas organizativas e aperfeiçoar as relações comerciais com
os clientes, por forma a reduzir potenciais alterações às especificações dos produtos
encomendados (que dão origem à maioria dos Documentos Internos gerados) e o erro
humano.
Passando agora para a Perspetiva dos Processos Internos, foram estabelecidos os
seguintes objetivos estratégicos: melhoria da produtividade (PI1), redução do desperdício (PI2)
e aumento da qualidade produzida (PI3). O objetivo estratégico da melhoria da produtividade
(PI1) está fundamentado como Chave para Sucesso relativa à eficiência de custos, que consta
no Business Plan 2013-2015. A empresa Alpha, é uma empresa certificada pela ISO
9001:2008. Assim, para tirar partido desta certificação, há que seguir pormenorizadamente
todos os procedimentos que constam no sistema de gestão de qualidade, não só para cumprir
com todas as normas em vigor, mas principalmente para estabelecer as bases para a melhoria
contínua do sistema, aproveitando todo o conhecimento obtido com os erros no passado. A
redução do desperdício (PI2), também associada ao desenvolvimento de novas soluções
técnicas, já possibilitado com as diversas aquisições que a empresa concluiu (já mencionadas
na seção 2.1.1), alicerçadas à adopção das melhores práticas de qualidade através da
certificação obtida, possibilitarão um aumento das margens operacionais.
Pela visualização da figura 28, é possível verificar que a Perspetiva de Aprendizagem e
Crescimento está assente em três pilares fundamentais: melhoria das qualificações dos
colaboradores que interferem no processo produtivo (AC1), na promoção e motivação do
desempenho coletivo (AC2) e na melhoria das especificações técnicas pedidas ao cliente
(AC3). Começando pela melhoria das qualificações (AC1), é de extrema importância realçar a
existência de um plano de formação completo, que vá ao encontro dos principais desafios da
empresa Alpha. Este plano deve ser cumprido por todos e deve realçar as melhores práticas
para a execução das funções existentes, alertando o impacto que certos comportamentos
incorretos podem ter no desempenho geral da organização. Por forma a premiar o
desempenho coletivo (AC2), é necessário estabelecer metas para cada área de produção,
devendo ser estabelecido um plano de incentivos para as áreas com melhores desempenhos
(quer seja ao nível do número de Comunicações Internas geradas como também, por exemplo,
ao cumprimento de prazos). De acordo com Hoffman & Ingram (1992), os colaboradores de
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uma organização têm maior tendência a satisfazer as necessidades do cliente quando são
orientados para o mesmo. Desta forma, a empresa deve estabelecer uma cultura orientada
para o cliente, tendo a necessidade de envolver todos os seus colaboradores em prol de uma
causa comum. De igual forma, segundo a figura 28, a melhoria das especificações técnicas
pedidas ao cliente (AC3) e que está na base de todos os custos referentes à categoria de
causas Gestão de Cliente (como pode ser visualizado através das figuras 23 e 24 da seção
5.1.2), possibilitará não só o aumento da qualidade produzida (PI3) mas também uma redução
do desperdício de produção (PI2).
Os objetivos estratégicos propostos pela empresa Alpha, e que constam na documentação
interna disponibilizada, ficaram traduzidos no mapa estratégico elaborado. No entanto, para
que o seu cumprimento seja possível e para que surta resultados, devem ser estabelecidos
indicadores de desempenho, que permitam medir todos os objetivos estratégicos delineados,
para que seja possível saber e avaliar a situação atual da organização. Estes indicadores serão
tratados na seção seguinte.

5.2.4

Definição de indicadores de desempenho, metas e iniciativas

Após estabelecimento dos objetivos estratégicos, há que determinar a forma de os medir e
monitorizar. Por outras palavras, para que um objetivo estratégico tenha impacto numa
organização, há que definir metas, iniciativas, formas de cálculo ou formas de quantificação.
Estes indicadores de desempenho traduzem assim, a melhor forma de caracterizar um objetivo
estratégico para que, ao longo do período de análise, seja possível analisar o ponto de
situação, face ao planeado e, se necessário, definir medidas de ajuste. Nesta seção serão
estabelecidos os indicadores de desempenho mais indicados para cada objetivo estratégico,
serão indicadas as fórmulas de cálculo e serão estabelecidas metas, de uma forma justificada.
Como forma de atingir as metas definidas, foram também elaboradas e caracterizadas
iniciativas para cada indicador, de acordo com a metodologia dos 5W2H.

5.2.4.1 Perspetiva Financeira
Para que seja possível aumentar a rentabilidade da Produção Gráfica e da Produção de
Envelopes, tem de ser possível aumentar as margens brutas das vendas. Neste ponto, é
essencial produzir mais com os menores recursos possíveis, tendo para isso de se otimizar os
processos produtivos, tornando-os mais eficientes. Para estabelecer a meta, correspondente
14

ao aumento do EBITDA , considere-se o histograma presente na figura 30.

14

EBITDA significa, em inglês, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em
Português, Resultado antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações.
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Figura 30 - Evolução histórica do EBITDA

Os valores indicados referem-se à evolução do EBITDA da empresa Alpha. Foi assumido que
estes são muitos semelhantes ao EBITDA das áreas da Produção Gráfica e da Produção de
Envelopes. Através do cálculo da taxa de crescimento média para os valores representados,
obteve-se o valor de 6.07%. Aplicando a taxa de crescimento ao valor de 2015, estabeleceu-se
a meta para 2016 de 10.71%, correspondente a um aumento de 0.61 pontos percentuais.
Para os outros dois objetivos, estabeleceram-se os indicadores que mais refletem os
resultados das próprias rúbricas: para a redução dos custos de não qualidade, será necessário
medir os custos de não qualidade e para o aumento do volume de vendas, terá de se apurar o
somatório das vendas e serviços prestados, provenientes das áreas de Produção Gráfica e
Produção de Envelopes. Começando pelo indicador de desempenho que compõe o objetivo
estratégico de redução dos custos de não qualidade, comece-se por analisar as tabelas 10 e
11. A fórmula aplicada ao cálculo da taxa de crescimento é:
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

∆ (𝑦𝑡 −𝑦𝑡−1 )
𝑦𝑡−1

, sendo 𝑦𝑡 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑡

(1)

Tabela 10 - Evolução dos custos de não qualidade da Produção Gráfica e respetivas taxas de
crescimento

Ano

Produção Gráfica

Taxa de Crescimento

2007

9.418,69 €

2008

8.974,03 €

-4,72%

2009

12.870,72 €

43,42%

2010

17.931,92 €

39,32%

2011

29.690,24 €

65,57%

2012

12.934,60 €

-56,43%

2013

27.554,73 €

113,03%

2014

10.363,51 €

-62,39%

2015

6.873,03 €

-33,68%
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Tabela 11 - Evolução dos custos de não qualidade da Produção de Envelopes e respetivas taxas
de crescimento

Ano

Produção de Envelopes

Taxa de Crescimento

2011

3.239,28 €

2012

1.324,73 €

-59,10%

2013

823,42 €

-37,84%

2014

846,29 €

2,78%

2015

1.685,20 €

99,13%

Para calcular a taxa média de crescimento, foi considerada a seguinte fórmula:
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑛√∏𝑛𝑖=1(1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 ) − 1,

(2)

sendo 𝑛 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
Aplicando o cálculo das respetivas taxas médias de crescimento, obtém-se o valor de -3,86%
para a Produção Gráfica e -15,07% para a Produção de Envelopes. Multiplicando agora os
valores de 2015 pelas respetivas taxas de crescimento médias, definiram-se as metas anuais
para a Produção Gráfica e Produção de Envelopes de 6.607,59€ e 1.431,21€, respetivamente.
Por último, para se estabelecer a meta para o indicar de desempenho vendas e serviços
prestados, e de acordo com a informação disponibilizada pela empresa Alpha, as vendas da
empresa cresceram de 10.008.101,79€ em 2013 para 10.355.262,7€ em 2014, o que
representa uma taxa de crescimento de 3,47%. Assumindo que a Produção Gráfica e de
Envelopes representam 42%

15

da faturação da empresa Alpha nos últimos anos e que o

crescimento em 2015 e 2016 se baseia na mesma taxa de crescimento, estabeleceu-se a meta
de 4.656.174,26€ para 2016.
A compilação de toda a informação relativa à Perspetiva Financeira encontra-se na tabela 12.

15

De acordo com a informação recebida a 06/10/2016
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Tabela 12 - Indicadores de Desempenho segundo a Perspetiva Financeira

Objetivo
estratégico

Perspetiva

Indicador de
Desempenho

Aumento da
rentabilidade

Financeira

Redução dos custos
de não qualidade

Aumento do volume
de vendas

EBITDA
 Custos de não
qualidade para
a Produção
Gráfica
 Custos de não
qualidade para
a Produção de
Envelopes
Vendas e serviços
prestados

16

Fórmula de cálculo

Meta

Apuramento contabilístico

 Somatório dos custos
de não qualidade para
a Produção Gráfica
 Somatório dos custos
de não qualidade para
a Produção de
Envelopes
Apuramento contabilístico

10,71%

 6.607,59 €

 1.431,21 €
4.656.174,26 €

Iniciativa
Descontos de
quantidade por via do
aumento dos volumes
por encomenda

Melhorar as
Especificações de
Fabrico

Aumentar o valor de
venda por cliente

Através da análise à tabela 13, é possível visualizar a caracterização das iniciativas propostas,
que correspondem a atos de gestão que ajudam a atingir as metas delineadas para os
indicadores de desempenho. Um exemplo de uma Especificação de Fabrico, pode ser
visualizado no Anexo 4.
Tabela 13 - Descrição das iniciativas para a Perspetiva Financeira

Iniciativa/Ação
(What)

Why

Descontos de
quantidade por via
do aumento dos
volumes por
encomenda

Para tirar partido
dos descontos
de quantidade

Nas notas de
encomenda

Melhorar as
Especificações de
Fabrico

Para evitar o não
cumprimento de
especificações e
requisitos do
cliente

Aumentar o valor
de venda por
cliente

Para melhorar os
níveis de vendas
atuais

Where

When

Who

How

Sempre que
possível prever as
necessidade de
compras futuras

Departamento
de Compras

Através de um planeamento
da produção mais eficiente e
que tire proveito dos
descontos de quantidade

No registo da
especificação
em sistema

Aquando da
elaboração da
Especificação de
Fabrico

Equipas
comerciais

Através de uma melhor
articulação entre o cliente e
as diferentes direções
comerciais

Nos
orçamentos
efetuados

Sempre que surjam
oportunidades de
venda

Equipas
Comerciais

Através da elaboração de
planos de marketing e do
estabelecimento de objetivos
por direção comercial

5.2.4.2 Perspetiva dos Clientes
Para medir e quantificar os objetivos estratégicos delineados para a Perspetiva em questão, os
indicadores estabelecidos são um pouco mais robustos. Por exemplo, para medir o aumento da
fidelização de clientes, e de acordo com as informação disponibilizada, decidiu-se utilizar a
classificação obtida na pergunta “8.6 Avalie o seu interesse em continuar a utilizar os Produtos
e Serviços da Empresa”, que consta nos Inquéritos de Satisfação de Clientes (ISC).
Normalmente, existe uma classificação segundo uma escala delineada (quantitativa ou
16

Conforme cálculos efetuados
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qualitativa). No caso da empresa Alpha, existe uma escala de 1 a 5, em que 1 representa a
classificação de “muito mau”, 2 representa “mau”, 3 “suficiente, 4 “bom” e 5 “muito bom”. As
perguntas que constam no inquérito de satisfação podem ser consultadas no anexo 3. Através
da figura 31, é possível visualizar a evolução das classificações para a pergunta em questão.

Classificações obtidas nos ISC - pergunta 8.6
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4,030

2011

2015

Figura 31 - Evolução das classificações obtidas nos ISC - pergunta 8.6

Dado que os resultados ao ISC são referentes aos clientes de cada área comercial (DC10,
DC20 e DC30), calculou-se a média ponderada a fim de obter os valores presentes no
histograma da figura 31.
Uma vez que a taxa de crescimento médio neste caso é negativa e quase próxima do zero, e
também pelo facto da mediana e da média apresentarem valores inferiores ao ano de 2015,
optou-se por estabelecer a meta, através do cálculo da média entre os dois valores mais altos
verificados. Neste caso, a média foi calculada aplicando a fórmula seguinte:
𝑀é𝑑𝑖𝑎 =

1
𝑛

∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 , sendo 𝑦𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝑖 e 𝑛 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 (3)

Assim, somando as classificações de 4,115 (ano 2011) com 4,085 (2015), que se consideram
mais representativas, e dividindo por dois, obtém-se a meta de 4,10 para a classificação da
pergunta relativa ao indicador de desempenho em questão.
Relativamente ao objetivo de melhorar o índice de satisfação do Cliente, também apenas
poderá ser obtida informação através dos Inquéritos de Satisfação de Clientes (ISC). A
evolução das classificações, para a pergunta “3.1 Avalie a qualidade dos produtos
relativamente ao solicitado” pode ver visualizada na figura 32.
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Classificações obtidas nos ISC - pergunta 3.1
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Figura 32 - Evolução das classificações obtidas nos ISC - pergunta 3.1

Calculou-se, de seguida, a taxa de crescimento (ou variação anual) para os anos em questão,
tendo-se obtido os resultados presentes na tabela 14.
Tabela 14 - Evolução das taxas de crescimento

Ano

Média Ponderada

Taxa de Crescimento Ponderada

2011

4,085

2012

4,045

-0,97%

2013

4,109

1,56%

2015

4,183

1,82%

Através dos valores das taxas de crescimento ponderadas, calculou-se a taxa média de
crescimento e obteve-se o valor de 0.80%. Aplicando esta taxa à última classificação obtida,
estabeleceu-se como meta, o valor de 4,217 para a classificação de 2016.
Relativamente a este indicador, houve um número reduzido de respostas, quando comparado
com o número total de clientes. Salienta-se, igualmente, que no ano de 2014, não foram
efetuados Inquéritos de Satisfação aos Clientes (ISC), segundo as informações relatadas.
Por último, para medir a criação de propostas de valor integradas, foram definidos indicadores
da percentagem de vendas provenientes de cross-selling. Segundo Knott & Neslin (2002),
cross-selling refere-se à venda de um produto ou serviço adicional para além daquele que o
cliente já decidiu comprar, no mesmo vendedor. Assim, medindo a percentagem que estas têm
no total de vendas, indica a eficácia que a organização tem no que toca à venda cruzada.
Para a meta associada ao objetivo estratégico de criar propostas de valor integradas
estabeleceu-se uma meta de 5% (RRM, 2016).
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A informação relativa à Perspetiva dos Clientes, que foi estabelecida para cada objetivo
estratégico proposto, encontra-se resumida na tabela 15.
Tabela 15 - Indicadores de Desempenho segundo a Perspetiva dos Clientes

Objetivo
estratégico

Indicador de
Desempenho

Fórmula de
cálculo

Meta

Iniciativa

Aumento da
fidelização

Grau de pretensão dos
clientes em continuar a
utilizar os produtos e
serviços (ver anexo 3)

Direta (fonte: ISC)

4,10

Aumentar a
retenção de
clientes

Melhorar o índice
de satisfação do
cliente

Avaliação dos clientes nos
ISC (ver anexo 3)

Direta (fonte: ISC)

4,217

Criar propostas
de valor
integradas

% de vendas provenientes
de cross-selling

Vendas provenientes
de cross-selling /
Vendas totais

5%

Perspetiva

Clientes

Aumentar o
acompanhamento
ao cliente
Aumentar a
venda cruzada de
produtos /
serviços

A tabela 16 contém a descrição de cada iniciativa, para a perspetiva clientes de acordo com a
metodologia dos 5W2H.
Tabela 16 - Descrição das iniciativas para a Perspetiva de Clientes

Iniciativa/Ação
(What)

Why

Where

When

Who

Aumentar a
retenção de
clientes

Para aumentar os
níveis de fidelização
atuais

Nos acordos
comerciais (ou
de venda)
estabelecidos

A partir do
momento da
captação de
clientes

Equipas
comerciais

Aumentar o
acompanhamento
ao cliente

Para aumentar o
índice de satisfação
dos clientes

Nas
comunicações
com o cliente

A partir do
momento da
captação de
clientes

Equipas
comerciais

Aumentar a venda
cruzada de
produtos / serviços

Para criar propostas
integradas de valor
para o cliente

Nos acordos
comerciais (ou
de venda)
estabelecidos

Sempre que um
cliente encomenda
um produto /
serviço

Equipas
comerciais

How
Através do
cumprimento dos
requisitos do produto
e dos prazos de
entrega
Através do contacto
frequente com o
cliente e da recolha
de feedback
Através do
estabelecimento de
pack’s de produtos e
incentivos à compra
de produtos
complementares

5.2.4.3 Perspetiva dos Processos Internos
Segundo o mapa de indicadores disponibilizado pela empresa Alpha, para a medição da
produtividade, devem-se ter em conta duas rúbricas: uma para a Produção Gráfica que mede o
número de rotações por homem-hora e outra para a Produção de Envelopes que mede o
número de envelopes produzidos por homem-hora. O conceito de rotação define o número de
vezes que um rolo dá uma volta completa sobre si mesmo (ou seja um ciclo sobre si mesmo
equivale a uma rotação). Existem trabalhos em que numa rotação são efetuados 2 impressos,
pelo facto da rotação ser o dobro da medida do impresso. A evolução destas duas rúbricas
pode ser visualizada pelas figuras 33 e 34.
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Figura 33 - Evolução do número de rotações por homem-hora (Produção Gráfica)

Como a evolução do número de rotações por homem-hora tem vindo a decrescer, optou-se por
estabelecer a sua meta, através do cálculo da mediana, através da seguinte fórmula (Carvalho
& Ferreira, 2007):
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑛 (

𝑛+1
2

) , 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑛 𝑠𝑒𝑗𝑎 í𝑚𝑝𝑎𝑟 (4)

Assim, obteve-se a meta de 7101 rotações por homem-hora para este indicador.
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Figura 34 – Evolução do número de rotações por homem-hora (Produção Gráfica)

Aos valores expressos no histograma da figura 34, correspondem as taxas de crescimento
presentes na tabela 17.
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Tabela 17 - Evolução da taxa de crescimento do número de envelopes produzidos por homem-hora

Ano

Nº de envelopes/HH

Taxa de Crescimento

2011

6.091

2012

5.699

-6,44%

2013

8.782

54,10%

2014

7.085

-19,32%

2015

6.900

-2,61%

Através do cálculo da taxa média de crescimento, obteve-se o valor de 3,17%, que aplicado ao
valor de 2015, estabelece uma meta de 7109 envelopes por homem-hora para o ano de
2016.
Passando agora a análise para a redução de desperdício nas duas áreas organizativas, foi
estabelecido um indicador de desempenho, proveniente do mapa de indicadores de
produtividade para cada área: desperdício na Produção Gráfica (em % do volume de produção
total) e o desperdício na Produção de Envelopes (em % do volume de produção total). Para
constatar a evolução destes indicadores, visualize-se a figura 35.
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Figura 35 - Evolução dos desperdícios na Produção Gráfica e Produção de Envelopes

Como se pode verificar, o volume de desperdícios nas duas áreas tem vindo a aumentar
ligeiramente (em quase todos os anos), razão pela qual a empresa Alpha deve tomar as
devidas precauções. Sendo assim, através do cálculo da mediana para as duas áreas, obtevese os valores de 12,73% para a Produção Gráfica e de 5,91% para a Produção de Envelopes,
que por acaso, correspondem aos valores do ano de 2014. Estas metas correspondem à
diminuição de 12,81% do desperdício da Produção Gráfica e a 25,19% do desperdício da
Produção de Envelopes, face ao ano de 2015.
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Por último, fica por estabelecer a meta para o indicador de desempenho, número de
Reclamações recebidas. Para tal, torna-se necessário visualizar a sua evolução, através da
figura 36.
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Figura 36 - Evolução das Reclamações na Produção Gráfica e Produção de Envelopes

Aos valores apresentados no histograma da figura 36, correspondem as taxas de crescimento
que se apresentam na tabela 18.
Tabela 18 - Evolução da taxa de crescimento do número de Reclamações na Produção Gráfica e
Produção de Envelopes

Taxa de
Crescimento

Produção de
Envelopes
17
ND

23

-41,03%

ND

2009

28

21,74%

ND

2010

32

14,29%

ND

2011

51

59,38%

9

2012

19

-62,75%

8

-11,11%

2013

34

78,95%

3

-62,50%

2014

27

-20,59%

13

333,33%

2015

26

-3,70%

4

-69,23%

Ano

Produção Gráfica

2007

39

2008

Taxa de
Crescimento

Através do cálculo da taxa média de crescimento, obteve-se os valores de -4,94% para a
Produção Gráfica e de -18,35% para a Produção de Envelopes. Aplicando a taxa média de
crescimento às Reclamações do ano de 2015, obteve-se os seguintes valores máximos a
atingir para 2016: 25 Reclamações para a Produção Gráfica e 3 Reclamações para a
Produção de Envelopes.
17

ND: Não Disponível
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Através da visualização dos dados da tabela 19, é possível verificar os indicadores de
desempenho escolhidos, as suas fórmulas de cálculo e metas e, por último, as iniciativas
correspondentes para a Perspetiva dos Processos Internos.
Tabela 19 - Indicadores de Desempenho segundo a Perspetiva dos Processos Internos

Perspetiva

Objetivo
estratégico

Indicador de
Desempenho

Fórmula de
cálculo

Melhorar a
produtividade

 Produção Gráfica
(Rot/HH)
 Produção de
Envelopes (Env/HH)

 Nº de rotações por
homem-hora
 Nº de Envelopes
por homem-hora

Reduzir o
desperdício

 Desperdício na
Produção Gráfica (%)
 Desperdício na
Produção de
Envelopes (%)

Somatório do volume
de desperdícios /
volume de produção
total

Aumentar a
qualidade
produzida

 Nº de Reclamações
recebidas na
Produção Gráfica
 Nº de Reclamações
recebidas na
Produção de
Envelopes

Somatório das
Reclamações
recebidas

Processos
Internos

Meta

Iniciativa

 7101 Rot/HH
 7109 Env/HH

 12,73%
 5,91%

 25 Reclamações
 3 Reclamações

Aumentar a
adoção de
tecnologia de
ponta
Informar os
colaboradores
sobre as
melhores práticas
e procedimentos
Melhorar o
controlo de
qualidade

Tendo já as metas definidas assim como as iniciativas que podem contribuir para que sejam
alcançadas, caracterizou-se cada iniciativa delineada. Esta informação está presente na tabela
20.
Tabela 20 - Descrição das iniciativas para a Perspetiva de Processos Internos

Iniciativa/Ação
(What)

Why

Where

When

Who

How

Produção
Gráfica e de
Envelopes

Através da verificação
e substituição dos
equipamentos com
menores taxas de
produtividade

Aumentar a
adoção de
tecnologia de
ponta

Para aumentar a
produtividade dos
equipamentos
atuais de produção

No processo
produtivo

Sempre que
encontradas
oportunidades de
melhoria do processo
produtivo

Informar os
colaboradores
sobre as melhores
práticas e
procedimentos

Para reduzir o
desperdício
proveniente da
produção

No processo
produtivo

Aquando da sua
contratação e sempre
que haja atualização
dos procedimentos

Produção
Gráfica e de
Envelopes

Através de ações de
formação e
comunicação com os
colaboradores

Melhorar o controlo
de qualidade

Para reduzir as
Reclamações

No processo
produtivo

Sempre que atingidos
os limites para recolha
de amostragens

Produção
Gráfica e de
Envelopes

Diminuindo os
intervalos onde é
necessário retirar
amostragens

5.2.4.4 Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento
Para melhorar as qualificações dos colaboradores, primeiro há que definir um plano de
formação audaz e que satisfaça as necessidades e tendências do negócio. Depois de definido
este plano, há que cumprir com a sua planificação. Só assim, será possível passar o
conhecimento de uma forma faseada e completa. A evolução do número de horas de formação
está expressa na figura 37.
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Figura 37 - Evolução do número de horas de formação

Para o total de horas anuais de formação, calculou-se a taxa de crescimento (variação anual)
para cada intervalo. Os valores podem ser visualizados através da tabela 21.
Tabela 21 - Evolução da taxa de crescimento do número de horas anuais de formação

Ano

Nº Horas de Formação

Taxa de Crescimento

2013

3194

2014

1143

-64,21%

2015

5202

355,12%

Calculando a taxa média de crescimento, obtém-se o valor de 27,62%. Através da
multiplicação do número de horas de formação anuais de 2015 pela taxa média de crescimento
já calculado, estabeleceu-se uma meta de 6639 horas, para o indicador de desempenho.
Relativamente à promoção e motivação do desempenho coletivo, ficou definido que o melhor
indicador de desempenho, de acordo com a informação disponibilizada, seria o número de
Anomalias Internas e Documentos Internos registados. Como tal, é possível visualizar através
da figura 38, a evolução destas duas Comunicações Internas.
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Figura 38 - Evolução do número de Anomalias Internas e Documentos Internos gerados

Como já foi referido na seção 5.1.1, a introdução do Documento Interno foi responsável pelo
aumento do número de Comunicações Internas. Assim, esta introdução pode indicar que
devem ser analisadas todas as causas que originam a criação de um Documento Interno.
Neste caso, e como a taxa média de crescimento é positiva (15,99%), optou-se por calcular a
mediana para estabelecer a meta para o indicador de desempenho. Sendo assim, a valor
máximo a atingir para este indicador cifra-se nas 53 Comunicações Internas (apenas inclui as
Anomalias e Documentos Internos).
Relativamente ao objetivo estratégico de melhorar as especificações técnicas pedidas ao
cliente, foi estabelecido o indicador que mede o número de Comunicações Internas
provenientes da categoria de causas Gestão de Clientes. Esta categoria engloba, como está
expresso no Diagrama de Causa Efeito presente na figura 23 da seção 5.1.2, alterações das
especificações do produto, comunicação de especificações erradas ou em falta e o não
cumprimento dos requisitos do cliente. Considerando o custo total imputável a esta categoria,
verifica-se através do Diagrama de Pareto constante na figura 24 dessa mesma seção, que se
encontra em terceiro lugar com 37.639,98 €. No entanto, como se pode verificar pelo Diagrama
de Pareto, figura 39, esta categoria de causas encontra-se em segundo lugar, no que toca ao
número de Comunicações Internas geradas, com 27,08% do total de Comunicações Internas
entre 2007 e 2015 (520 de 1920).
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Figura 39 - Diagrama de Pareto relativo ao número de Comunicações Internas de cada categoria de
custos (Adaptado de Ochoa, 2014)

A evolução destas 520 Comunicações Internas, ao longo do período em análise, pode ser
visualizada através do histograma da figura 40.
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Figura 40 - Evolução no número de Comunicações Internas provenientes da categoria de causas
Gestão de Clientes

Através do cálculo da mediana, obteve-se o valor de 14 Comunicações Internas para a meta
deste indicador de desempenho.
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De acordo com a tabela 22, é possível verificar a informação respeitante aos indicadores de
desempenho que foram delineados assim como as iniciativas associadas, para a Perspetiva
de Aprendizagem e Crescimento.
Tabela 22 - Indicadores de Desempenho segundo a Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento

Perspetiva

Aprendizagem

Objetivo
estratégico

Indicador de
Desempenho

Fórmula de cálculo

Meta

Iniciativa

Melhorar as
qualificações dos
colaboradores

Nº de horas de
formação realizadas

Somatório do número de
horas de formação
realizadas

6639 horas

Estabelecer um
plano de
formação anual

Promover e
motivar o
desempenho
coletivo

Nº de Anomalias
Internas e Documentos
Internos registados

Somatório do número de
Anomalias Internas e
Documentos Internos
registados

53 Anomalias
Internas e
Documentos
Internos

Melhorar as
especificações
técnicas pedidas
ao cliente

Reduzir o número de
Comunicações Internas
provenientes da
categoria de causas
Gestão de Clientes

Somatório do número de
Comunicações Internas
provenientes da categoria
de causas Gestão de
Clientes

14
Comunicações
Internas

e Crescimento

Premiar os
colaboradores
das áreas com
o menor
número de CI’s
gerado
Melhorar a
comunicação
com o cliente
no que toca às
especificações
e requisitos de
produto

As não conformidades, como já foi referido na seção 5.1.1, têm origem nas Comunicações
Internas reportadas, tanto por via de Reclamações de clientes como por via de Anomalias
Internas e Documentos Internos detetados pelos colaboradores da organização. Para este
último ponto, torna-se necessário referir que todas as não conformidades detetadas devem dar
origem à abertura de uma Comunicação Interna. Só assim, os responsáveis pelo processo
produtivo poderão ter a noção correta da realidade. Assim, todas as não conformidades,
independentemente do impacto que causem, devem ser registadas em sistema e não apenas
comunicadas verbalmente ou omitidas.
Por último, para caraterizar as três iniciativas relativas aos indicadores de desempenho
estipulados, construiu-se a tabela 23 com a informação relativa à caracterização segundo a
metodologia 5W2H.
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Tabela 23 - Descrição das iniciativas para a Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento

Iniciativa/Ação
(What)
Estabelecer um
plano de
formação anual
Premiar os
colaboradores das
áreas com o menor
número de CI’s
gerado
Melhorar a
comunicação com
o cliente no que
toca às
especificações e
requisitos de
produto

5.3

Why

Where

When

Who

How

Para formar
colaboradores
capazes de
desempenhar as
suas funções

Salas de
formação e
formação no
terreno

Aquando da
sua contratação

Responsável
pela Produção
Gráfica e de
Envelopes

Através da formulação de
um plano de formação
anual

Para estimular os
colaboradores a
errarem o menos
possível

No processo
produtivo

Semestralmente

Departamento
Financeiro

Atingindo os objetivos
estabelecidos

Para perceber o mais
pormenorizadamente
possível os objetivos
do cliente

Nas
comunicações
com o cliente

Sempre que um
cliente
encomenda um
produto

Equipas
comerciais

Através do cumprimento
dos procedimentos
estabelecidos para a
elaboração de uma
especificação de fabrico

Considerações finais sobre a implementação do Balanced
Scorecard na empresa Alpha

Para ajudar a empresa Alpha relativamente à implementação do Balanced Scorecard na
organização e tendo em consideração o conhecimento e informação passada pelos
responsáveis do Departamento da Gestão da Qualidade, Produção Gráfica e Produção de
Envelopes assim como pelo Chief Technology Officer (CTO), procedeu-se à compilação de
algumas considerações que serão retratadas, já de seguida.
De acordo, com a figura 19 presente da seção 4.3, para a fase do Planeamento do Balanced
Scorecard, deve ser definida uma equipa de trabalho, que conheça bem o método e que tenha
facilidade de acesso aos dados que vão monitorizar os processos produtivos. No caso da
empresa Alpha, sugere-se que esta equipa de trabalho contemple duas pessoas: o
responsável pela Produção Gráfica e Produção de Envelopes e o responsável pelo
Departamento de Gestão da Qualidade (atualmente designado na empresa como Quality
Manager). Esta escolha justifica-se pelos seguintes factos:


O responsável pela Produção Gráfica e Produção de Envelopes é a pessoa com
maiores conhecimentos em relação ao processo e que acompanha, de perto, o dia-adia dos colaboradores. É também quem formula todas as opiniões técnicas da sua
área, sempre que uma Comunicação Interna é registada no software da empresa –
Módulo da Qualidade, independentemente da necessidade de intervenção da
Administração ou Departamento da Gestão da Qualidade;



O responsável pelo Departamento da Gestão da Qualidade que é quem controla todo o
sistema de monitorização de qualidade, a evolução dos custos de não qualidade, as
suas causas e as entidades responsabilizadas;
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São os dois responsáveis, anteriormente referidos, que reportam e justificam à
Administração todas as Comunicações Internas depois de analisadas;



Existe uma articulação muito forte, atualmente, entre estas áreas organizativas que
visa reduzir a quantidade de não conformidades detetadas.

Salienta-se o facto desta equipa de trabalho constituir o meio de comunicação para o resto da
organização. Esta comunicação deve focar a estratégia e a visão delineada no Balanced
Scorecard assim como toda a política de qualidade traçada pela empresa Alpha.
Passando para a segunda fase que engloba a Criação e Monitorização dos Indicadores de
Desempenho, a equipa de trabalho estabelecida deve articular-se com os principais
intervenientes nos Processos Produtivos e aprovar a proposta proveniente deste trabalho.
Tendo em consideração o ambiente produtivo, sugere-se um acompanhamento semanal de
todos os indicadores de desempenho definidos e, no final de cada mês, devem ser
comunicados os resultados dos indicadores avaliados aos colaboradores da Produção Gráfica
e Produção de Envelopes. Estes resultados devem ser analisados e expostos de forma
separada pelas duas áreas produtivas, não só para realçar as melhores práticas que a área
com melhores resultados tem, como também para criar um clima de interajuda e envolvimento
entre pessoas. Só assim, será possível envolver um maior número de colaboradores em prol
da causa comum.
Relativamente à fase da Análise Crítica aos Indicadores, sugere-se que a equipa de trabalho
definida efetue reuniões bianuais com todos os colaboradores do processo produtivo, não só
para dar a conhecer os resultados acumulados do percurso até ao momento, como também
para tentar obter feedback relativo às principais dificuldades, preocupações e potenciais
soluções para as não conformidades detetadas no período. Relativamente às reuniões com a
Administração, sugere-se que sejam efetuadas duas anualmente, com o intuito de mostrar as
evoluções alcançadas assim como os impactos que as não conformidades tiveram no
funcionamento geral da empresa Alpha, avaliando possíveis reajustes à estratégia delineada.
Todas estas reuniões têm como principal objetivo justificar as metas de cada indicador de
desempenho. Consoante o feedback recolhido, será também possível reajustar as metas
delineadas nas reuniões iniciais para cada um dos indicadores.
Por fim, o Estabelecimento de Ações de Melhoria deve contemplar o estabelecimento de
iniciativas que ajudem a concretizar todos os objetivos estratégicos estipulados inicialmente.
Esta definição de ações deverá sempre ter em consideração a análise dos resultados obtidos
no passado e o feedback recolhido junto dos colaboradores envolvidos no processo produtivo.
Deste modo, e tendo em consideração as principais dificuldades e objetivos da empresa,
poderão ser definidas iniciativas mais adequadas que possibilitem a prossecução das metas
delineadas.
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6. Conclusões e Desenvolvimentos futuros
As análises realizadas neste documento mostram que a temática da gestão da qualidade, é
cada vez mais, um fator importante na gestão das organizações. No entanto, como é natural,
essa gestão traz custos iniciais para as empresas. Por conseguinte, torna-se necessário que os
benefícios gerados sejam superiores ao incremento de custos. Em alturas caracterizadas por
baixos índices de crescimento da economia, a diminuição da disponibilidade de recursos das
empresas torna necessário a compreensão dos objetivos que provocam o aumento
produtividade e a satisfação do cliente. Neste caso, a empresa Alpha mostrou ter preocupação
pelo assunto, colaborando sempre que necessário na disponibilização de documentação
interna e/ou esclarecimento de questões.
Para abordar este problema, a recolha de informação foi complexa. Foi encontrada uma
solução que passou primeiramente por compreender o estado atual de todos os procedimentos
de controlo da qualidade. Seguidamente, efetuou-se uma análise profunda aos custos de não
qualidade desde o ano de 2007 até 2015, segundo três abordagens distintas e com recurso a
diversas Ferramentas da Gestão da Qualidade.
Há que realçar a contribuição empírica para a empresa, resultante da análise efetuada aos
dados. O agrupamento das causas dos custos de não qualidade em categorias possibilitou a
construção de um Diagrama de Causa e Efeito que, associado à priorização das categorias
através do Diagrama de Pareto, pode ajudar a empresa Alpha na definição de políticas internas
que otimizem os custos de não qualidade. Também a distribuição dos custos e do número de
Comunicações Internas por Entidade Responsável, ampliou a visão sobre esta temática,
confirmando que o setor produtivo da empresa é aquele que mais contribui para os problemas
analisados.
No que toca à contribuição metodológica, destaca-se o facto de ter sido possível, integrar de
forma coerente, três metodologias de abordagem aos custos de não qualidade: o Balanced
Scorecard, o ciclo PDCA e a metodologia 5W2H. Esta integração possibilitou a definição de
forma estratégica, dos objetivos da empresa (conforme mapa estratégico da seção 5.2.3) e
estabelecimento de indicadores de desempenho, com metas numéricas (como por exemplo se
pode visualizar na seção 5.2.4.1). Para apoiar a empresa a atingir estas metas, foram
estabelecidas ações e iniciativas devidamente caracterizadas, através da metodologia dos
5W2H.
Assim, foi possível com os dados entregues pela empresa Alpha realizar um enquadramento
estruturado dos processos produtivos no Balanced Scorecard e no ciclo PDCA e analisar de
forma quantitativa os processos produtivos, através do estabelecimento de indicadores de
desempenho e de metas objetivas e reais que desencadeiam iniciativas conscientes. Através
de um controlo periódico destes indicadores, a empresa Alpha poderá reduzir os custos de não
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qualidade e, ao mesmo tempo, melhorar as relações comerciais com os seus clientes, tendo
em conta o conjunto de soluções que dispõe e que a diferenciam no mercado atual.
Como possíveis desenvolvimentos futuros, sugere-se o desenvolvimento da metodologia
delineada aplicada a outras áreas organizativas da empresa, a comparação do estudo efetuado
com outros estudos de empresas equivalentes ou mesmo a generalização deste modelo a
outros contextos empresariais.
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