
Resumo: Este projeto trata da medição de 

desempenho, mais especificamente a utilização de 

indicadores de desempenho relacionados à produção 

enxuta em uma empresa manufatura. O trabalho está em 

desenvolvimento e até o momento foi realizado o estudo 

teórico para subsidiar a pesquisa teórica e de campo. O 

levantamento bibliográfico foi feito a partir de textos 

clássicos da área e por meio do uso de um software de 

bibliometria (foi utilizado o Vosviewer e a base de 

dados Scopus).  
 

1. Introdução  
O trabalho está relacionado à área do conhecimento 

“Melhoria da qualidade em processos manufatureiros” e 

aos temas “Produção Enxuta” e “Medição do 

desempenho”. A Produção Enxuta surgiu com o 

objetivo de otimizar os processos e procedimentos 

produtivos por meio de um método racional de fabricar 

produtos pela contínua eliminação de desperdícios, 

focando a agregação do valor que o cliente de fato 

necessita. Esta abordagem exige uma nova forma de 

pensar acerca do fluxo de materiais e de informação, 

que ficou conhecida como “Mentalidade Enxuta” [1]. 

Um sistema de indicadores de desempenho está 

relacionado à implantação da produção enxuta porque é 

necessário avaliar a eficácia das mudanças que uma 

transformação enxuta apresenta, bem como pela função 

de medir e analisar os resultados após a implantação 

(relação com a sustentação dos resultados). Uma 

definição de desempenho bem abrangente é proposta 

por Franco-Santos et al (2004) [2]: “desempenho é o 

conjunto de processos que uma organização usa para 

gerenciar a implementação da sua estratégia. Foi 

identificado na literatura estudada um conjunto de itens 

que podem nortear o estabelecimento de indicadores de 

desempenho para um sistema de produção enxuta, 

enfatizando a relação dos indicadores com as ações de 

melhoria previstas na implantação de um sistema de 

produção enxuta. 

Após a implantação da produção enxuta, do ponto de 

vista de gestão de produção, o ideal é que o sistema de 

medição de desempenho atendesse a transição para 

produção enxuta. Inclusive, os sistemas tradicionais de 

medição podem afetar negativamente este processo de 

adoção, por estarem mal equipados quanto as 

interpretação dos conceitos da produção enxuta. Este 

novo sistema adaptado não deve ser limitado a medidas 

financeiras, mas também as outras medidas como 

qualidade e tempo de execução, por exemplo [3]. 

 

2. Objetivo e metodologia  
O problema de pesquisa se relaciona com a 

necessidade de especificar indicadores de desempenho 

que permitam a sustentação por meio da melhoria 

contínua dos resultados alcançados na implantação da 

produção enxuta. O objetivo geral deste projeto é 

analisar as práticas de implantação e adoção de 

indicadores de desempenho relacionados a uma 

implantação da produção enxuta em uma empresa de 

manufatura. 

Em relação à metodologia, o trabalho pode ser 

dividido em duas partes. A primeira parte está 

relacionada à realização de uma pesquisa de caráter 

teórico, exploratório e analítico. A segunda parte é uma 

pesquisa de campo de natureza qualitativa e 

preliminarmente exploratória. Assim, pretende-se 

responder as seguintes questões de pesquisa: (i) Quais 

são os indicadores de desempenho típicos para o 

acompanhamento da implantação da produção enxuta? 

(ii) Quais indicadores de desempenho podem ser 

relacionados ao acompanhamento e melhoria contínua 

das operações após a implantação da produção enxuta, 

visando garantir resultados sustentados?  

 

3. Resultados 
O trabalho está em desenvolvimento e tem como 

resultado parcial a revisão bibliográfica realizada, bem 

como a análise do levantamento por meio de 

bibliometria das referências relacionadas. 
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