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RESUMO  

Este artigo irá estudar de maneira como as boas práticas de gestão podem ser 

responsáveis por flutuações na produtividade. O objetivo geral é evidenciar a relação 

entre as boas práticas gestão e produtividade por meio de um estudo multi-casos 

comparativo entre duas empresas sendo: uma de origem brasileira e a outra de origem 

alemã, por meio de estudos acerca de boas práticas de gestão Bloom e Van Reenen 

(2006/2010) e os estudos consolidados sobre produtividade por De Negri e 

Cavalcante.   

 

INTRODUÇÃO  

A relação entre produtividade e boas práticas de gestão, explicitadas no estudo 

de Bloom e Van Reenen, o qual evidencia que as melhores práticas de gestão estão 

consistentemente ligadas à performance da indústria. Concluiu-se que as melhores 

práticas de gestão estão significativamente ligadas à maior produtividade, 

rentabilidade, aumento de vendas e sobrevivência destas indústrias no mercado. 

 Ao término deste artigo buscaremos responder a seguinte pergunta: Como as 

boas práticas de gestão impactam na produtividade das organizações? Para isso, 

realizaremos um estudo multi-casos entre duas multinacionais sendo uma de origem 

alemã e a outra de origem brasileira respectivamente, situadas no Brasil.  

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral: Realização de um estudo acerca de relação entre boas 

práticas de gestão e mensuração da produtividade em duas multinacionais brasileiras 

sendo; uma de origem no Brasil e outra na Alemanha. 

Objetivos Específicos: Evidenciar a relação entre as boas práticas gestão e 

produtividade, por meio de estudos teóricos e mensurar índices de produtividade com 

base nos modelos de gestão analisados, de forma a mostrar, com dados quantitativos, 

a influência da gestão na produtividade.  

 

 



METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa deste estudo está estruturada em dois pilares sendo 

o primeiro a delimitação de boas práticas de gestão as quais serão mapeadas com 

base nos estudos de Bloom e Van Reenen (2010) por meio do questionário 

desenvolvido pelos mesmos, com dezoito categorias de avaliação; monitoramento de 

performance dos trabalhadores, definição de metas, gestão de talentos e execução 

da operação.  

   O segundo consiste na análise e cálculo dos índices de produtividade das 

organizações, por meio dos estudos consolidados por De Negri e Cavalcante.  Através 

da aplicação do cálculo da produtividade total dos fatores (PTF) por meio da função 

Cobb Douglas representada por:  

 

Figura 1: Função Cobb-Douglas. Fonte: De Negri & Cavalcanti (2014). 

 

DESENVOLVIMENTO  

Segundo Bloom e Van Reenen (2006), há uma alta associação entre práticas 

de gestão e competitividade. Um fato que evidencia claramente esta relação é o de 

que empresas que optam por um “menor” nível de eficiência em práticas de gestão 

são facilmente expulsas do mercado, resultando na conclusão que quanto maior o 

índice de competitividade do mercado, mais eficiente em práticas de gestão a 

empresa deve ser. 

Dentro deste cenário de a relação entre produtividade e boas práticas de 

gestão, explícito nos estudos de Bloom e Van Reenen, os quais evidenciam que as 

melhores práticas de gestão estão consistentemente ligadas à performance da 

indústria. Concluiu-se que as melhores práticas de gestão estão ligadas à maior 

produtividade, rentabilidade, aumento de vendas e sobrevivência destas indústrias no 

mercado. 

 Um fator a ser destacado, principalmente em função do recente histórico 

econômico brasileiro, é que a produtividade está diretamente ligada à flutuação do 



PIB. Ou seja, quando o PIB passa por uma onda crescente, os índices de 

produtividade também crescem, e quando o PIB cresce menos ou diminui, assim 

acontece com a produtividade (De Negri; Bonelli, 2014). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 Concluiu-se que; a introdução de indicadores de mensuração de desempenho 

nas organizações tem suma importância e é por meio deles que identificamos 

problemas, tomamos de decisões e controlamos de ações. Os indicadores de 

desempenho devem estar alinhados a estratégia organizacional.  

As boas práticas de gestão são essenciais para que os processos 

organizacionais sejam bem executados. Através delas, diminuímos os indices de 

retrabalho, aprimoramos o processo de comunicação interna das organizações, torna-

se possível a especialização de mão de obra. 

Alinhar a introdução de indicadores de mensuração de desempenho 

(produtividade) junto a execução de boas práticas de gestão no ambiente 

organizacional pode tornar-se uma grande vantagem competitiva.  
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