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1- RESUMO 

Este estudo tem como objetivo identificar possíveis falhas e fatores que interferem 

ou retardam o processo produtivo de uma empresa de confecções da região 

Noroeste Paulista. Foi realizado um levantamento e análise de dados, por meio 

de questionários aplicados no setor de produção da empresa pesquisada em 

junho de 2015. Identificou-se que para melhorar a produtividade é necessário 

implantar novos processos que para facilitar o acompanhamento e motivar os 

colaboradores para que a execução seja satisfatória. Torna-se necessário 

formular relatórios internos com metas e objetivos atrelados a uma remuneração 

variável para que haja motivação dos colaboradores e acompanhando a produção 

diária, que permita ter um histórico para análise. Observou-se que a produtividade 

está relacionada não apenas ao fato de fazer algo a mais. Identificou-se que 

liderança, motivação e tecnologia são essenciais para que se obtenha resultados 

positivos. A questão que chama a atenção está entre o relacionamento entre os 

colegas de trabalho, apontando que os entrevistados colocam o relacionamento 

como principal motivo para que se desligue da empresa. 

 

Palavras-chaves: Produtividade, motivação, relacionamento.  

 

1. INTRODUÇÃO 

  A finalidade deste estudo de caso na empresa de confecção de lingerie é, 

analisar a atual produtividade e consequentemente colocar em prática soluções 

que possam atender as necessidades, trazendo melhorias e que tenha efeito 

positivo quanto a redução de custos. 

  Atualmente nosso país está passando por um período de instabilidade 

político-econômica, e as empresas devem enfrentar desafios para sobreviver a 

essa crise. A aquisição de matéria-prima com preço acessível para redução de 

custos, o planejamento e o controle minucioso da produção são fundamentais, 

afinal são responsáveis por gerar bens e serviços da empresa, também são 

fatores que precisam ser monitorados e calculados constantemente, a fim de 

evitar prejuízos.  

  A produtividade na indústria e a redução de custos na produção, são 

essenciais para que o produto final tenha qualidade e preço justo, seja ele em 



2 

 

qual for o ramo de negócio. Para isso, as empresas estão buscando novas 

ferramentas de gerenciamento e controle, com o intuito de inovar e ter melhorias 

contínuas para sua sobrevivência no mercado. 

Esta pesquisa pode auxiliar na busca de informações que possam 

amenizar os problemas e identificar falhas existentes na produtividade da 

empresa como tempo ocioso ou outro fator que prejudique a operação fabril.  

Esse problema tem se tornado resultado indesejável no processo de 

produção nas empresas. Sendo assim, quais fatores que podem interferir 

diretamente na produtividade da empresa de confecções de lingerie e moda 

praia? 

     

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar fatores que interferem na produtividade em uma empresa de 

confecções de lingerie e moda praia na região Noroeste Paulista. 

  3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar as fases do processo produtivo; 

b) Verificar quais as medidas de produtividade e ferramentas de 

controle da produção que a empresa utiliza 

c) Averiguar os fatores que interferem na produtividade da empresa;  

d) Investigar os gargalos na produtividade.  

 

3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa apresenta-se como estudo de caso que segundo Goldenberg 

(2004, p. 34) “o estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, 

por meio de diferentes técnicos de pesquisa, com o objetivo de apreender a 

totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto”. 

Assim, realizou-se um estudo de caso em uma empresa de confecção de lingerie na 

região Noroeste Paulista no interior do estado de São Paulo. Observando as 

possibilidades de melhoria na produtividade, em conformação com os objetivos 

deste estudo.  

Primeiramente foi realizada uma revisão de literatura por meio de livros, 

artigos científicos que forneceram conceitos teóricos. Isso permitiu compreender 



3 

 

conceitos e reconhecer, posteriormente, a aplicação das teorias no processo 

produtivo da empresa.  

O método utilizado na pesquisa foi o quantitativo. Conforme Fachin (2006, p. 

103), “o universo da pesquisa é o conjunto de atributos que serão alvo de 

investigação e, por isso, transformara-se em fontes de informação”. A empresa 

possui vinte e seis funcionários no setor de produção, sendo que treze estavam de 

férias e um não respondeu, portanto foram aplicados doze questionários com 

perguntas fechadas no dia 25 de junho de 2015. 

 Também foi realizado um levantamento e análise de dados na empresa 

pesquisada, por meio das diversas fontes de informação disponíveis. Sendo plano 

de ação, relatórios internos e objetivos, observação e acompanhamento da 

produção diária, permitindo a coleta de informações necessária para este estudo. 

Depois de todo o processo de busca e coleta de informações será possível 

apresentar para a empresa por meio do relatório final as possíveis falhas para que 

ela possa tomar entre si as possíveis soluções.  

 Por fim, os dados foram tabulados, cujos resultados foram demonstrados 

através de gráficos e tabelas para uma melhor análise.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Produtividade 

Segundo Moreira (1998, p. 600), “a produtividade refere-se ao maior ou 

menor aproveitamento dos recursos nesse processo de produção, ou seja, diz 

respeito a quanto se pode produzir partindo de uma certa quantidade”. Todo 

processo de produção é necessário que haja metas, sendo assim a produtividade 

esta relacionada ao que se produz a menos ou além da meta. 

De acordo com Zaccarelli (1990, p .49), para mobilizar os funcionários em 

função de uma produtividade estratégica alta, torna-se necessária a existência de 

pelo menos três condições: 1) Os empregados devem “vestir a camisa” da empresa; 

2) Todos devem estar conscientizados sobre os problemas reais da empresa; 3) Ter 

abertura nos canais de decisão da empresa para permitir e incentivar a iniciativa dos 

trabalhadores para resolver problemas da empresa”. Tais condições vêm de 

encontro com a gestão participativa que faz com que um colaborador tenha iniciativa 

e produza melhor. 
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Segundo Corrêa, L e Corrêa, A. (2005, p. 107) “produtividade é uma medida 

da eficiência com que recursos de entrada (insumos) de um sistema de agregação 

de valor que são transformados em saídas (produtos)”. Assim, os produtos 

acabados agregam valores a partir do momento que os insumos são transformados. 

 

5.2 Monitoramento da Produtividade na Empresa 

Conforme Moreira (1998, p. 604) a produtividade pode ser medida para 

detectar problemas, verificação do acerto nas tomadas de decisão e também na 

averiguação da utilidade de programas de treinamento. Assim, tais medidas 

servem para ajudar a diagnosticar a atual situação da empresa e os efeitos das 

mudanças a nível gerencial e também no trabalho do dia a dia. Todo processo 

criado para melhoria, deve ter ferramenta que acompanhe e monitora para saber 

se está alcançado o objetivo.  

Segundo Corrêa, L e Corrêa, A. (2005, p. 108) existem duas classes gerais de 

medidas de produtividade: a produtividade total e a produtividade parcial dos fatores 

envolvidos: Produtividade total dos fatores é a razão entre o produto real bruto 

mensurável (unidades prontas, unidades parcialmente acabadas e outros produtos 

ou serviços associados a produção) e a combinação (soma) de todos 

correspondentes insumos mensuráveis; Produtividade parcial é a relação entre o 

produto real bruto ou liquido mensurável (valor agregado) e uma classe (específica) 

de insumo mensurável. 

 

6. RESULTADOS 

Este estudo teve como objetivo identificar possíveis falhas e fatores que 

interferem no processo produtivo da empresa. Por meio da pesquisa  

identificou-se que no setor produtivo, 92% dos entrevistados é do sexo feminino 

sendo 83% pertencentes a faixa etária entre 31 a 40 anos e 75% dos entrevistados 

são casados. 

Por ter sido realizado na produção, ou seja, no setor de costura, foi 

identificado que 17% dos funcionários possui graduação. Isso demonstra que a 

concorrência no mercado de trabalho faz com que pessoas com instrução venham a 

ocupar cargos na linha de produção. 



5 

 

O tempo de serviço desses funcionários tem em média de 1 a 4 anos, 

representando 58%, onde se observa que a rotatividade é média. Outro fator 

importante é a equipe estar ciente que a empresa possui metas e objetivos a serem 

cumpridos. Dos entrevistados 67% afirmam que conhecem totalmente as metas e 

objetivos da empresa, enquanto 33% disseram conhecer em parte. 

Quando indagados se sabiam o que é produtividade, 17% não responderam. 

Para que se obtenha uma boa produtividade é necessário que o funcionário tenha 

conhecimento do que é produtividade, foi verificado que 83% desses funcionários 

sabem o que isso significa.  

Segundo os entrevistados as equipes de trabalho são formadas pela 

experiência do funcionário (34%) e por indicação (33%) (gráfico 1). 

Gráfico 1 – Formação das equipes de trabalho 

 

Fonte: Produtividade: Um estudo de caso numa empresa de confecção do 
noroeste paulista, 2015. 

O principal motivo que levaria os colaboradores a deixar de trabalhar na 

empresa seria os conflitos com os colegas com o 57% das respostas. Isso 

demonstra a importância que os funcionários depositam no bom relacionamento com 

os demais colaboradores da empresa. 

Os resultados mostram que 23% possuem segurança e respeito profissional 

com a empresa (23%), mostrando satisfação com a entidade empregadora (gráfico 

2). 
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Gráfico 2 – Motivação para o trabalho 

 

Fonte: Produtividade: Um estudo de caso numa empresa de confecção do noroeste 
paulista, 2015. 

Os funcionários consideram que os fatores mais importantes para que se 

tenha uma boa produtividade com 26% é a polivalência, ou seja, ter habilidades em 

outras áreas.  Formação e qualificação profissional são considerados por 21% dos 

entrevistados.  

Gráfico 3 – Fatores relevantes para a produtividade 

 

Fonte: Produtividade: Um estudo de caso numa empresa de confecção do noroeste 

paulista, 2015. 
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Com relação a investimento e capacitação profissional 50% dos funcionários 

estão parcialmente satisfeitos e 34% satisfeitos, ou seja, esperam mais em relação a 

esse assunto. 

Quando se questiona sobre o grau de satisfação em relação ao 

departamento que trabalha, 50% alegam que estão satisfeitos e 50% parcialmente 

satisfeitos (gráfico 4).  

Gráfico 4 – Satisfação em relação à empresa e aos colegas de trabalho 

 

Fonte: Produtividade: Um estudo de caso numa empresa de confecção do noroeste 

paulista, 2015. 

Os entrevistados afirmam em 50% estar parcialmente satisfeitos com o 

relacionamento com os colegas dentro da empresa e 33% satisfeitos. Isso leva a 

considerar que o relacionamento entre os colegas de trabalho é apontando como 

essencial.  

Com relação a máquinas e equipamentos da empresa os funcionários estão 

parcialmente satisfeitos em 67% dos casos. A minoria, 16%, estão satisfeitos, neste 

caso é fundamental ter usos de tecnologias atualizados. 

As metas estabelecidas pela empresa são coerentes, deixando 67% dos 

colaboradores satisfeitos.    
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A comunicação dentro da empresa é muito importante. Dos funcionários 

pesquisados, 17% disseram que existe comunicação e 83% afirmaram que essa 

ocorre em partes, fato que deve ser considerado pelos gestores (gráfico 5). 

Gráfico 5 – Fatores positivos e negativos que interferem na produtividade 

Fonte: Produtividade: Um estudo de caso numa empresa de confecção do noroeste 
paulista, 2015. 

A empresa pesquisada define prioridades em 67% segundo os respondentes 

identificou-se que em 42% dos casos, o líder motiva a equipe. Sobre a organização 

da empresa os funcionários responderam em 67% que a empresa é organizada em 

partes. É muito importante a delegação de tarefas e segundo os funcionários existe 

delegação de tarefas em 50% das situações. O Gráfico mostra que 50% dos 

funcionários disseram que a empresa motiva sua equipe e 33% disseram que em 

partes. 

De acordo com o gráfico 5, os funcionários estão divididos sobre a aceitação 

de críticas e sugestões de seus superiores, 50 % disseram que os superiores 

aceitam e 50% responderam que aceitam em partes. As situações problemáticas do 

dia a dia são administradas adequadamente segundo 50% dos entrevistados. 

Quando o assunto é confiança 100% deles concordam que a empresa transmite 

total confiança. 

Em relação a liderança, 67% dos funcionários concordam que o líder 

transmite confiança a eles.A empresa atende as reclamações e sugestões dos 

funcionários em 67% dos casos. 
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Para que se tenha um resultado positivo na empresa é preciso deixar claro 

para os funcionários os objetivos da empresa, confirmado por 67% dos funcionários 

que disseram que a empresa transmite seus objetivos com clareza. 

Conforme os resultados, 33% dos funcionários não são estimulados a 

cumprir os objetivos propostos, e a causa principal com 50% mostra que é a falta de 

benefícios e remuneração. Incluir uma remuneração ligada a produtividade vai fazer 

com que os funcionários tenham mais motivação, já que 50% disseram que não há 

remuneração quando as metas são atingidas. 

Fatores pertinentes como, a alta elevação de custos com matéria prima, 

custos com os colaboradores da empresa, mão de obra terceirizada, dificuldade com 

o padrão de qualidade do produto para se manter competitivo no mercado, prazo de 

entrega da mercadoria em curto prazo, faz com que este trabalho se justifique. 

 O ganho de produtividade resulta em diminuição de custos, aumento na 

lucratividade ou maior participação no mercado por deixar a empresa mais 

competitiva 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Após aplicar os questionários para os colaboradores, ficou evidenciado que 

existem alguns fatores positivos e outros negativos no setor de produção da 

empresa, 67% dos colaboradores responderam que estão cientes das metas e 

objetivos colocados pela empresa, e estar orientado em relação ao que se deve ser 

alcançado mostra que existe planejamento. 

Uma alternativa para o aumento de produtividade que pode dar resultado é 

estudar a possibilidade de colocar remuneração atrelada a produtividade para que 

os funcionários tenham mais motivação, já que 50% disseram que não há 

remuneração quando as metas são atingidas. 

  Atualmente a competitividade entre as empresas é grande e faz com que o 

ambiente interno se torne muito importante para os colaboradores. Afinal para que a 

produtividade seja satisfatória, ter sintonia dentro da empresa, ambiente agradável e 

motivação de equipe, é fundamental para que as metas e objetivos sejam 

alcançados. 

  A remuneração atrelada ao salário fixo pode servir como incentivo para a 

equipe. Mas, a empresa deve saber com clareza o que essa ferramenta pode 
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oferecer como retorno positivo, trazendo lucro, diminuição de custos e menos 

desperdícios, e dessa forma, investir parte do resultado em remuneração variável 

para equipe.  

  A empresa obtendo melhor produtividade será mais lucrativa e os 

colaboradores estando motivados, o ambiente se torna propício para o sucesso. 
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