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1. RESUMO 

A globalização tem tornado cada vez mais competitivo o mercado mundial, portanto 

adaptar-se às mudanças impostas é essencial para a sobrevivência das 

organizações. O setor agrícola brasileiro também tem sido afetado por esses fatores, 

e para atender às exigências do mercado é necessário que as empresas ampliem e 

modernizem sua gestão.Os indicadores de desempenho trabalham como 

ferramentas de suporte na busca pela competitividade auxiliando na definição do 

planejamento e determinação de estratégias através da medição e análise de 

dados.Entretanto os indicadores devem ser alimentados com dados confiáveis e 

legítimos, caso contrário, a medição se torna falha, gerando indicadores 

desvirtuados da realidade, e levando a organização a tomadas de decisões falhas. 

Portanto este artigo visa elaborar um plano de ação para melhorar a confiabilidade 

na coleta de dados dos indicadores de desempenho em uma empresa do setor 

sucroenergético do estado de São Paulo, com especial atenção aos dados da área 

agrícola. Os dados utilizados nesse estudo foram coletados por meio de uma 

pesquisa-ação. Os resultados obtidos com a aplicação do plano de ação 

desenvolvido foi o aumento na qualidade e conformidade dos dados coletados em 

relação a meta estabelecida. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A sobrevivência das organizações atualmente está atrelada à necessidade de se 

adequar às transformações ocorridas pela alta competitividade que o mercado 

internacional ganhou devido à globalização (FERREIRA NETO; GOMES e 

ROSADO, 2006) 

A agroindústria brasileira também tem enfrentado esse cenário. Peloia e Milan 

(2010) destacam que para atender às mudanças impostas pelo mercado atual as 

organizações do setor agrícola nacional vem ampliando e modernizando a gestão de 

seus sistemas mecanizados e utilizando medidas de desempenho através da análise 

individual de indicadores de desempenho para controlar o dia a dia da empresa. 

As medidas de desempenho para serem eficientes precisam ser de simples 

entendimento a toda organização, coerentes com as atividades que se propõe a 

medir, úteis e de fácil implementação, pois além de informar à organização sobre a 

estratégia da direção, também têm como objetivo instruir todos os envolvidos sobre 



seu desempenho; e resultados, controle e melhoria dos processos (HRONEC, 

1994). 

Para Camargo (2000) os indicadores de desempenho devem ser originados de 

fontes seguras de dados, sendo determinados de maneira criteriosa, garantindo a 

disponibilidade dos dados e resultados mais assertivos.  

Rêgo (2013) apresenta a importância de se ter dados confiáveis para gerar 

informações condizentes, entretanto muitas empresas apresentam dificuldades na 

coleta, manuseio e análise dos dados coletados, devido à falta de profissionais 

dedicados a zelar pela gestão e qualidade dos dados continuamente.  

 

3. OBJETIVO 

Portanto este trabalho tem como objetivo central elaborar um plano de ação 

decorrente do uso do método PDCA, para melhorar a confiabilidade na coleta de 

dados dos indicadores de desempenho em uma empresa do setor sucroenergético 

do estado de São Paulo, com especial atenção aos dados da área agrícola. Para 

isso se realizou uma revisão bibliográfica sobre o tema para, em seguida, verificar a 

possibilidade de aplicação dos conceitos examinados a situação do mundo real por 

meio de uma Pesquisa-Ação. 

 

4. METODOLOGIA 

A empresa pesquisada é do ramo sucroenergético, produtora de açúcar e etanol, 

localizada no interior do Estado de São Paulo, composta por 2200 funcionários, 

pertencente a um grupo integrado por outras três usinas. 

A usina é dividida em duas áreas: agrícola e industrial. A área agrícola é 

responsável pelo tratamento, preparo e conservação do solo, pelo plantio e colheita 

da cana de açúcar, enquanto que a área industrial realiza o processamento da cana 

de açúcar em sacarose e etanol. Essa divisão facilita a coordenação e controle dos 

processos, permitindo um gerenciamento mais eficiente. 

Atualmente, as decisões gerenciais do grupo são apoiadas por indicadores de 

desempenho presentes tanto na indústria, como na área agrícola. Os indicadores 

possibilitam a visualização do desempenho individual (de cada unidade) e também 

do grupo.  



O setor agrícola é classificado em três áreas baseadas nos tipos de atividades 

executadas, sendo elas: Plantio, Tratos Culturais e Colheita. Devido a 95% dessas 

atividades serem mecanizadas, os indicadores de desempenho existentes em cada 

área monitoram variáveis como o rendimento, produtividade, consumo de 

combustível, horas trabalhadas, tempo em manutenção, entre outros. 

Os indicadores são emitidos e analisados semanalmente, sendo que o período 

analisado é sempre referente à semana anterior de trabalho. A partir da análise de 

históricos dos indicadores, foram identificadas divergências dos dados coletados, 

que não condiz a realidade em campo. 

Verificou-se que a origem das divergências se apresentava no apontamento das 

atividades executadas nas máquinas, uma vez que os indicadores de desempenho 

são elaborados a partir dos dados coletados pelos equipamentos. 

Devido às divergências encontradas, foi formado um grupo de análise para detectar 

as inconsistências dos dados coletados em campo e propor um plano de ação para 

aumentar a confiabilidade no apontamento de dados. 

Para isso, foi realizado um estudo dos indicadores de desempenho nos processos 

de Preparo de solo e Conservação de solo, englobando todas as máquinas desses 

processos. Pertencentes aos Tratos Culturais, esses processos foram escolhidos 

para o estudo em questão, pois não são afetados pela sazonalidade, como a 

Colheita e o Plantio, que possuem como duração períodos entre 8 e 4 meses 

respectivamente. 

Todas as informações constantes nos indicadores de desempenho são provenientes 

dos apontamentos das atividades efetuadas pelos operadores por meio do 

computador de bordo Auteq CBA3200 (Figura 01), presente nas máquinas agrícolas, 

que executa o armazenamento de dados de dois modos: automático e por 

apontamento. 

Os dados armazenados de forma automática pelo computador de bordo, são 

coletados por sensores instalados na máquina que monitoram e registram os 

parâmetros de máquinas como rotação, velocidade, pressão e nível do óleo 

hidráulico, temperatura de água. Já para os dados coletados via apontamento, o 

mesmo é realizado pelo operador informando manualmente a operação que está 

sendo realizada. Todas as operações são listadas, identificadas por código e 

classificadas em operações produtivas e operações de parada (divididas em 

paradas por logística, manutenção, fator climático e motivos auxiliares). 



Figura 1 - Computador de bordo 

 
Fonte: Os autores 

A transferência dos dados coletados pelo computador de bordo em campo, para o 

sistema (computador central) que irá gerar os indicadores de desempenho, é 

apresentado na Figura 2. 

a) O Posto de abastecimento de combustível é responsável pela logística de 

abastecimento das máquinas, enviando caminhões comboios para o campo; 

b) Os caminhões comboio também possuem computadores de bordo instalados. 

Dessa forma, durante o abastecimento, as informações das máquinas em 

campo são transferidas, automaticamente, por sinal Wi-Fi para os comboios; 

c) Ao retornarem ao Posto de abastecimento, os caminhões comboio se dirigem 

até um ponto de descarregamento de dados, no qual, também via Wi-Fi, as 

informações são transmitidas, de forma automática, para um computador 

central. 

Figura 2 - Coleta e transferência de dados 

Fonte: Os autores 

Além do hardware (computador de bordo), utiliza-se também o software Auteq 

CBaseCS, que efetua a leitura dos apontamentos, transformando-os em uma base 

de dados que é exportada para o Excel 2010, alimentando os indicadores. 



A partir da análise dos dados foi observado que as informações disponíveis 

apresentavam inconsistências nos apontamentos. A fim de investigar as causas das 

inconsistências identificadas, foi elaborado um plano de ação, no qual utilizou-se o 

método PDCA, juntamente a um cronograma pelo qual foram estabelecidos prazos 

para os cumprimentos das ações propostas. 

Os resultados gerados, após uma semana da aplicação de algumas ações, 

mostraram uma evolução significativa na confiabilidade dos dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Por meio de análises preliminares, foram identificadas que as causas geradoras 

dessas divergências se apresentavam em diferentes níveis organizacionais: 

A) Operacional: falta de conhecimento e instrução adequados sobre o 

funcionamento do computador de bordo e realização dos apontamentos. 

B) Gerencial: baixo envolvimento da gestão e supervisão, desconhecendo as 

dificuldades dos operadores e a falha dos apontamentos. 

A fim de solucionar esses problemas, foi elaborado um plano de ação com o uso da 

metodologia PDCA, com o intuito de aumentar a qualidade e confiabilidade na coleta 

de dados (Quadro 1). 

Quadro 1 – Plano de ação 

Etapa Ação Objetivo 

Análise 

Formação de grupo 
para análise 

Formação de um grupo de análise para integrar os envolvidos; 
coordenar e executar o projeto; identificar e solucionar problemas 
que comprometam a integridade dos dados; analisar e divulgar 
as informações. 

Envolvimento dos 
líderes dos processos 

de Preparo e 
Conservação do solo 

Envolvimento dos líderes dos processos de Preparo e 
Conservação de solo para análise dos indicadores, identificação 
das divergências e realização da interface com os operadores. 

Pesquisa em 
campo 

Visita ao campo 
Realizar visita ao campo e entrevista com os operadores, para 
conhecimento das dificuldades na utilização dos computadores 
de bordo. 

Reestruturação da 
lista de operações 

Junto aos líderes, analisar lista de operações para identificar e 
implementar melhorias, com o objetivo de simplificar os códigos 
para os apontamentos. 

Envolvimento 
da gestão 

Engajamento dos 
gestores 

Envolvimento dos gestores por meio de reuniões semanais, nas 
quais serão divulgados os resultados através de relatórios e 
indicadores de desempenho, com o propósito de conseguir apoio 
e credibilidade para os projetos desenvolvidos. 

Reformulação de 
relatórios 

Elaboração de relatórios gerenciais, para divulgação semanal via 
e-mail aos gestores; relatórios operacionais, para análise de 
equipe de computador de bordo; relatórios mais simples, para 
divulgação de resultados aos operadores. 



Treinamento e 
capacitação 

Realização 
treinamento com os 

operadores 

Aplicar treinamento aos operadores, visando esclarecer as 
dúvidas quanto ao uso do computador de bordo e apontamento 
das operações. 

Manual do 
computador de bordo 

Elaborar um guia explicativo informando a correta utilização do 
computador de bordo e em quais situações se deve usar cada 
apontamento. 

Avaliação dos 
dados 

Avaliar qualidade dos 
apontamentos 

Avaliar a qualidade e conformidade dos apontamentos após a 
aplicação do treinamento e distribuição do manual. 

Análise dos 
resultados 

Análise dos relatórios 
e indicadores 

Análise da coerência das informações dos relatórios e 
indicadores de desempenho; Identificação da necessidade de 
realização de outros treinamentos. 

Implementação 
Abrangência do 

projeto 

A partir dos resultados obtidos com o projeto piloto aplicado no 
Preparo e Conservação de solo, verificar a viabilidade de 
implementação nos demais processos agrícolas da usina. 

Fonte: Os autores 

A partir do plano de ação, foi estabelecido um cronograma para execução das 

atividades determinadas (Quadro 2). 

Quadro 2 – Cronograma 

 

Fonte: Os autores 

6. RESULTADOS 

As etapas do plano de ação referente a “avaliação dos dados”, “análise dos 

resultados” e “implementação”, com objetivo de se verificar a eficácia do 

treinamento, por meio da conformidade e qualidade dos apontamentos, estava 

sendo desenvolvida até a conclusão deste artigo. Entretanto, resultados preliminares 

foram obtidos, por meio da análise dos apontamentos referentes ao período de 

20/04/15 a 26/04/15, posterior à capacitação e treinamento. 



A Figura 3, apresenta o comparativo das “horas apontadas (refeição)” antes e depois 

da aplicação do plano de ação desenvolvido, na qual os novos apontamentos 

referentes apresentam uma aproximação ao objetivo estabelecido. A média dos 

dados anteriores apresentavam um desvio de 55% em relação à meta definida pela 

empresa, enquanto a média dos dados após a aplicação do plano de ação foi de 

20%, o que apresenta uma melhora de 35% na aderência da meta estabelecida. 

Figura 3 – Comparativo das horas apontadas (refeição): Antes e Depois 

      
Fonte: Os autores 

A Figura 4, apresenta o comparativo das “horas apontadas (troca de turno)” antes e 

depois da aplicação do plano de ação desenvolvido, na qual pode-se observar 

claramente a adequação dos apontamentos, cuja média atual representa somente 

7% de desvio em relação à meta, sendo que os dados anteriores apresentavam um 

desvio de 200% do objetivo proposto, o que apresenta uma melhora de 193%. 

Figura 4 – Comparativo das horas apontadas (troca de turno): Antes e Depois 

 
Fonte: Os autores 



A Figura 5, apresenta o comparativo das “horas apontadas (abastecimento e 

lubrificação)” antes e depois da aplicação do plano de ação desenvolvido, na qual 

apresentam melhoria na qualidade dos apontamentos, sendo que o desvio em 

relação à meta passou 72% para 17%, o que apresenta uma melhora de 55% na 

aderência da meta estabelecida. 

Figura 5 – Comparativo das horas apontadas (abastecimento e lubrificação): Antes e 

Depois 

 Fonte: Os autores 

Os resultados preliminares, evidenciam a importância da integração de todos os 

envolvidos no processo de coleta, análise e tratamento de dados, na obtenção de 

dados confiáveis a serem utilizados pelos indicadores de desempenho da 

organização com o propósito de gerar informações condizentes, seguras e 

confiáveis para a tomada de ação. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho demonstrou através de uma pesquisa-ação, que a elaboração 

de um plano de ação, baseado na metodologia PDCA, contribui para melhorar a 

confiabilidade na coleta de dados dos indicadores de desempenho de uma empresa 

do setor sucroenergético. 

Como pode ser observado, a integração e envolvimento de todos os setores 

(gerencial, operacional e campo) possibilitou a melhoria na qualidade dos dados 

coletados, evidenciadas nos indicadores selecionados: “Refeição”, “Troca de Turno” 

e “Abastecimento e Lubrificação”, que apresentaram uma melhora na aderência as 

metas estabelecidos de 35%, 193% e 55%, respectivamente. 



Deve ser ressaltado que, o uso de indicadores de desempenho confiáveis pela 

empresa para tomada de decisão, dependem crucialmente da qualidade e 

confiabilidade da coleta de dados. Por isso é importante que as empresas estejam 

sempre atentas e trabalhando constantemente para aumentar a confiabilidade na 

coleta de dados. 
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