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RESUMO 

Este trabalho procurou identificar as necessidades e prioridades de melhoramento 

em uma empresa brasileira de médio porte que atua no ramo madeireiro, 

especificamente serraria, e atende várias regiões do Brasil. O estudo foi elaborado 

por meio de questionários, utilizando técnicas estatísticas de determinação de 

amostra para se atingir o grau de confiança desejado e assegurar a margem de erro 

dentro das variações mínimas. Os dados coletados, aliados a teoria de Slack, 

Chambers e Johnston levaram à formação da matriz importância-desempenho. 

Verificou-se com esse trabalho que a empresa apresenta bom desempenho em 

vários aspectos, como por exemplo, na pontualidade da entrega. Constatou-se que 

é um ponto importante e que a empresa encontra-se melhor do que os 

concorrentes, portanto ocupa posição satisfatória no mercado, representada pela 

“zona adequada” na matriz importância desempenho. Por outro lado, também 

descobriu-se com a aplicação dos questionários, que há um fator crítico mostrado 

na matriz importância desempenho: o custo. Este foi apontado como muito 

importante e ao mesmo tempo o desempenho da empresa nesse aspecto foi 

avaliado como pior que a concorrência. O estudo é de extrema significância, pois 

revelou informações importantíssimas para a competitividade da organização no 

mercado em que está inserida, além de declarar o ponto chave para que haja 

melhor desempenho na medida e mudança do processo produtivo 

1.0  INTRODUÇÃO 

Nas condições atuais de competição, segundo Porter (1999), a busca de vantagens 

competitivas tornou-se um critério indispensável para a sobrevivência das 

organizações. As mudanças, em todos os níveis, têm ocorrido de forma 

extraordinariamente veloz, e a empresa que não se empenhar em acompanhá-las 

estará se condenando ao esquecimento e conseqüente desaparecimento. 

Desse modo, o melhoramento de processos é quase uma exigência para aqueles 

que desejam se manter competitivos. Sem esta conscientização e a devida 

dedicação ao processo, a sobrevivência das organizações pode ficar comprometida. 

Entretanto, o sucesso é uma condição de longo prazo e requer comprometimento de 

todo o pessoal da organização. 
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Outro aspecto extremamente importante para alcançar e manter vantagem 

competitiva é alinhar o processo de melhoria com a estratégia da organização. 

Desse modo, a percepção ou identificação do que tem que ser mudado é 

fundamental para se focar nas atividades mais críticas para o sucesso da 

organização. A análise do mercado, buscando identificar quais são as necessidades 

dos clientes, e as comparações do desempenho frente à concorrência, temas 

abordados nessa pesquisa, são os dois pilares para identificar as prioridades de 

melhoramento, que permitem destacar métodos em que se podem avaliar e 

comparar as informações obtidas através dos consumidores e dos concorrentes. 

2.0 OBJETIVO 

Intitulou-se como objetivo principal do trabalho, identificar, conceituar e analisar, 

baseado no aumento da competitividade, as prioridades de melhoramento de 

produção que poderão mostrar a posição da empresa em relação aos seus 

concorrentes e às necessidades de seus clientes. 

Portanto, a teoria de Slack, Chambers e Johnston, será o primórdio para analisar o 

desempenho organizacional, tendo como objetivo responder a seguinte questão: 

Quais as prioridades de melhoramento que podem relacionar os objetivos 

empresariais de uma indústria madeireira ao seu desempenho (financeiro e 

não financeiro), a partir do arcabouço da teoria de Slack, Chambers e 

Johnston? 

3.0 METODOLOGIA 

Este trabalho é fundamentado por pesquisas bibliográficas realizadas no ambiente 

universitário. Foram utilizados questionários, com perguntas cuidadosamente 

elaboradas, os quais chegaram diretamente aos clientes via e-mail, e em alguns 

casos foram aplicados diretamente por ligações telefônicas. As perguntas enfatizam 

de forma sucinta e eficaz as principais características de desempenho 

organizacional, que são a qualidade, a velocidade, a confiabilidade, a flexibilidade e 

o custo, que são os pontos chaves para avaliar o desempenho de uma organização 

segundo a teoria de Slack, Chambers e Johnston. 

Os questionários foram separados por cliente e foram adaptados em uma planilha 

do Excel para melhor separar, visualizar, adaptar e analisar os resultados da 
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pesquisa e em seguida aplicado à matriz importância-desempenho de Slack, 

Chambers e Johnston para que enfim se obtivesse a resposta final a respeito das 

prioridades de mudanças na empresa. 

4.0 DESENVOLVIMENTO 

Slack, Chambers e Johnston (2007) enfatizam cinco objetivos de desempenho, que 

são os principais e os mais utilizados: qualidade, velocidade, confiabilidade, 

flexibilidade e custo. Esses são vistos como as dimensões do desempenho global 

que satisfazem aos consumidores. Eles ainda afirmam que as necessidades do 

mercado e as expectativas quanto a cada objetivo de desempenho vão variar. A 

extensão em que a produção atende às necessidades do mercado também vai 

variar, possivelmente atendendo-as em algumas dimensões. Além disso, os 

requisitos do mercado e o desempenho da produção também podem mudar ao 

longo do tempo conforme mostra a figura 01. 

 
 

Figura 1 - Necessidade e desempenho da produção podem mudar ao longo do tempo. 

Fonte: Slack, Nigel; Chambers, Stuart; Johnston, Robert. Administração Da Produção. 2. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 

4.4 Objetivos de desempenho 

4.4.1 Objetivo qualidade 

Segundo Hippert (2008), qualidade consiste no cumprimento dos requisitos e 

especificações dos clientes e prega a prevenção da ocorrência de erros ou desvios 

nas varias etapas do processo de produção. 

Slack, Chambers e Johnston (2007) alertam que o bom desempenho de uma 

operação não leva apenas à satisfação de consumidores externos, como também 
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torna mais fácil a vida das pessoas envolvidas na operação. Satisfazer os clientes 

internos pode ser tão importante quanto satisfazer os consumidores externos. 

4.4.2 Objetivo rapidez 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2007), rapidez significa quanto tempo os 

consumidores precisam esperar para receber seus produtos ou serviços. O principal 

benefício da rapidez de entrega é que ela enriquece a oferta, ou seja, para a maioria 

dos produtos ou serviços, quanto mais rápido estiverem disponíveis para o 

consumidor, mais provável é que este venha a comprá-los. 

4.4.3 Objetivo confiabilidade 

Confiabilidade significa entregar o(s) produto(s) para os consumidores no prazo 

especificado. O cliente somente poderá julgar a confiabilidade de uma empresa 

após o produto ter sido entregue. Cabe ressaltar que a data de entrega deve ser 

respeitada, isto é, não deve haver atraso ou antecipação de uma entrega.  Uma 

entrega antecipada sem a anuência do cliente, algumas vezes pode causar 

estoques indesejáveis ao mesmo, pela falta de espaço para o armazenamento, 

gerando uma confusão desnecessária. (FERREIRA, MOURA, RIBEIRO, 2000, 

p.02). 

4.4.4 Objetivo Flexibilidade 

Para Slack, Chambers e Johnston (2007), flexibilidade significa a capacidade de 

mudar a operação. Pode se alterar o que a operação faz, como faz ou quando faz. 

Especificamente, a mudança deve atender a quatro tipos de exigência: 1) a 

flexibilidade de produto é a habilidade da empresa fabricar novos produtos, 2) a 

flexibilidade de mix significa a habilidade de fornecer ampla variedade de produtos, 

3) a flexibilidade de volume é a habilidade de alterar o nível de saída (output), e 4) a 

flexibilidade de entrega é a habilidade de mudar a programação de entrega do 

produto. 

4.4.5 Objetivo custo 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2007), a forma de se influenciar os custos 

dependerá de onde estes estão incorridos. Simplificando, a produção gasta com: a) 

Custo de funcionários; b) Custos de instalações; c) tecnologia e equipamentos; e d) 

Custos de materiais. 
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Uma característica interessante dos custos é que estes são afetados pelos outros 

objetivos de desempenho, como ilustrado no quadro 01. 

As operações de alta qualidade não desperdiçam tempo em esforço de retrabalho, nem seus clientes 

internos são incomodados por serviços imperfeitos. 

As operações rápidas, principalmente das máquinas gargalo, reduzem o nível de estoque em 

processo, bem como os custos administrativos indiretos, o que reduzirá o custo global. 

As operações confiáveis não causam qualquer surpresa desagradável aos clientes internos. Pode-se 

confiar que suas entregas serão exatamente como planejado. Isso elimina o prejuízo de interrupção e 

permite que as outras operações trabalhem eficientemente. 

As operações flexíveis adaptam-se rapidamente às circunstâncias mutantes e não interrompem o 

restante da operação global, permitindo a troca rápida entre as tarefas sem desperdiçar tempo e 

capacidade reduzindo novamente o custo global. 

Quadro 1 - Influência da qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade sobre os custos. 

Fonte: Ferreira, J.C.E., Ribeiro, L.P.G. e Moura, E.B., O uso da simulação para aumentar a 
competência da indústria junto ao mercado externo, XX Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção (ENEGEP), São Paulo, SP, 29/10 a 01/11 de 2000. 

 

4.5 Prioridades de melhoramento 

Megliorini e Guerreiro (2004) afirmam que o propósito fundamental das operações é 

criar bens e serviços de tal forma a atingir as necessidades dos consumidores. O 

que os consumidores acham importante, a operação também deveria olhar como 

importante.  

As duas grandes variáveis do melhoramento produtivo são os clientes e os 

consumidores, porém elas não podem ser avaliadas separadamente como mostra 

Slack, Chambers e Johnston (2007, p.597): 

Tanto a importância como o desempenho precisam ser considerados em conjunto 
antes que qualquer julgamento possa ser feito quanto às prioridades relativas para 
melhoramentos. Somente porque algo é particularmente importante para seus 
consumidores, não significa que necessariamente uma operação deveria dar-lhe 
imediata prioridade para melhoramento. 

4.6 Fator importância 

Slack, Chambers e Johnston (2007) ainda acrescentam os critérios menos 

importantes. Estes não influenciam os clientes de forma significativa e por isso não 

expressam muita importância como o próprio nome já diz. 
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Na prática, para julgar a importância relativa dos fatores competitivos, a operação 

precisa de uma escala mais detalhada. Uma forma para tal é dividir cada uma 

dessas categorias em três partes, representando as posições forte, média e fraca 

como mostra a figura 03. 

Ganhador de 

pedidos   Forte 1 Proporciona uma vantagem crucial 

    Médio 2 Proporciona uma vantagem importante 

    Fraco 3 Proporciona uma vantagem útil 

     

Qualificador   Forte 4 Precisa estar dentro do bom padrão da indústria 

    Médio 5 Precisa estar dentro do padrão da indústria 

    Fraco 6 Precisa estar a pouca distância atrás do resto da indústria 

          

Menos importante   Forte 7 Não importante, mas pode se tornar importante 

    Médio 8 Muito raramente considerado pelo consumidor 

    Fraco 9 Nunca considerado pelo consumidor 

Figura 2 - Escala de nove pontos de importância. 

Fonte: Slack, Nigel; Chambers, Stuart; Johnston, Robert. Administração Da Produção. 2. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 

4.7 Fator desempenho 

Slack, Chambers e Johnston (2007) definem desempenho competitivo como: “[...] 

consistiria meramente em julgar se o desempenho atingido por uma operação é 

melhor, igual ou pior do que aquele de seus concorrentes. 

De forma parecida com a escala de nove pontos apresentada na figura 03, a figura 

04 demonstra uma escala de nove pontos de desempenho: 

 

Melhor que os   Forte 1 Consideravelmente melhor do que os concorrentes 

concorrentes   Médio 2 Claramente melhor do que os concorrentes 

    Fraco 3 Marginalmente melhor do que os concorrentes 
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Igual ao dos   Forte 4 Marginalmente melhor do que os concorrentes 

concorentes   Médio 5 Semelhante à maioria de seus concorrentes 

    Fraco 6 Levemente abaixo da média da maioria 

          

Pior que os   Forte 7 Marginalmente pior que a maioria dos concorrentes 

concorrentes   Médio 8 Usualmente pior que os concorrentes 

    Fraco 9 Consistentemente pior que os concorrentes 

Figura 3 - Escala de nove pontos de desempenho. 

Fonte: Slack, Nigel; Chambers, Stuart; Johnston, Robert. Administração Da Produção. 2. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 

 

5.0 RESULTADOS 

Utilizou-se à fórmula de cálculo amostral para universos de população finita, 

conforme a fórmula de cálculo de amostra mínima abaixo: 
 

N

n

n
n

0

0

1


 

Legenda: 

 n – Número de clientes mínimos para a amostra. 

0n  – Número de clientes que responderam ao questionário 

N – Número de clientes total (população) 

 

Tabela 2 - Dados amostrais 

 

5.2 Matriz importância-desempenho 

A matriz considera as duas escalas: a escala de “importância” indica como os 

clientes vêem a importância relativa de cada objetivo de desempenho e, a de 

Cenário de 

Pesquisa 

Nº de clientes total (população) Nº de Clientes que 

responderam à pesquisa 

Nº de clientes 

mínimos para 

Amostra 

A 200 100 67 
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“desempenho” classifica cada objetivo de desempenho contra os níveis atingidos 

pelos concorrentes. 

Segundo Filho e Vanalle (1998), é importante lembrar, contudo, que nenhuma 

escala é estática, ambas classificam as posições em relação a um padrão externo 

dinâmico. 

A matriz importância/desempenho é dividida em quatro zonas. Estas zonas irão 

localizar o desempenho de cada uma das prioridades competitivas. Através desta 

localização é possível fazer uma comparação entre a importância e o desempenho 

dos objetivos, servindo como um guia importante para se saber quais, e quão 

urgente, dentre os vários aspectos do desempenho, precisam ser melhorados. 

 

Figura 4 - Matriz impotância-desempenho. 

Fonte: Slack, Nigel; Chambers, Stuart; Johnston, Robert. Administração Da Produção. 2. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 

Slack, Chambers e Johnston (2007, p.600) definem essas quatro zonas 

individualmente como: 

 Zona “adequada”: os fatores competitivos, nesta área, caem acima da 
fronteira inferior de aceitabilidade e, portanto, deveriam ser 
considerados satisfatórios. 

 Zona de “melhoramento”: ao cair abaixo da fronteira inferior da zona de 
aceitabilidade, qualquer fator nessa zona vai ser candidato a 
melhoramento. 
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 Zona de “ação urgente”: esses fatores são importantes para os clientes, 
mas o desempenho é inferior aos concorrentes. Eles devem ser 
considerados candidatos para melhoramento imediato. 

 Zona “excesso”: os fatores, nessa área, são de “alto desempenho”, mas 
não são importantes para os clientes. Deve-se perguntar, portanto, se 
há recursos, dedicados a atingir esse desempenho, que poderiam ser 
mais bem usados em outro lugar.   

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados foram satisfatórios, atenderam às expectativas do trabalho e servem 

de base para tomada de decisões importantes e estratégicas para a organização. A 

qualidade Foi considerado um fator de “muita importância” e além disso, foi 

apontado como ponto forte em relação à concorrência. Nesse aspecto portanto, a 

zona que correspondente na matriz importância desempenho é a “zona apropriada”, 

que indica que a empresa está satisfazendo as necessidades de seus clientes. 

A velocidade, o item também se encontra na “zona apropriada”, isso quer dizer que 

supera o limite mínimo de aceitabilidade estabelecido na matriz importância 

desempenho e por isso é considerado satisfatório. 

A confiabilidade, o aspecto de confiança refere-se basicamente ao cumprimento do 

prazo de entrega dos produtos e foi classificado na matriz importância desempenho 

como “zona adequada”, isso mostra que a empresa está atendendo bem seus 

clientes quando se trata de entregar os produtos na data combinada e, portanto não 

precisa se preocupar em realizar qualquer mudança referente ao seu sistema de 

entregas. 

A flexibilidade, para melhor eficiência da pesquisa esse tópico foi separado em dois 

subgrupos, o primeiro referente à capacidade da empresa em desenvolver novos 

produtos e o segundo implica na capacidade em aumentar o volume da entrega, do 

pedido. Assim o resultado alcançado foi que ambos fatores descritos acima 

encontram-se na “zona apropriada” que indica que não são necessárias mudanças 

no memento e que os compradores estão satisfeitos com a flexibilidade da 

organização. 

O Custo, foi identificado na matriz importância desempenho como um fator que está 

abaixo da fronteira de aceitabilidade, isso indica que o custo dos produtos 

oferecidos pela organização em estudo encontra-se em desacordo com as 
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necessidades e expectativas dos clientes e por esse motivo os custos enquadraram-

se na “zona de melhoramento”, que como o próprio nome já diz. 
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