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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do sistema de produção da empresa 

Linha da Magia, do setor de serviços. Por meio da aplicação de uma tecnologia de gestão, 

avaliou-se os pontos fortes e fracos da empresa e foram propostos planos de melhorias para o 

bom desempenho da gestão da produção com base na adoção de boas práticas. A justificativa 

para esse estudo está pautada na importância econômica que o varejo (setor da empresa-alvo 

deste estudo) tem na economia brasileira e na premissa de que as boas práticas em gestão podem 

tornar a atividade produtiva mais eficiente. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa 

exploratória-descritiva, em forma de estudo de caso. Os dados foram coletados por meio da 

aplicação do instrumento do NIEPC (tecnologia de gestão), de forma individual, com 

participação de quatro sujeitos com conhecimento das diversas áreas da empresa. Também foi 

realizada uma reunião com o grupo de participantes para obtenção de um consenso sobre as 

notas atribuídas. Tal consenso propiciou o levantamento de evidências que justificassem cada 

nota, bem como incitou a obtenção de ideias de melhorias. Em seguida, fez-se a devolução dos 

dados organizados e analisados em forma de gráficos e tabelas e a descrição de fragmentos de 

falas dos participantes para subsidiar a elaboração de projetos de melhorias. Os resultados 

permitiram identificar que as categorias: Tempo de Ciclo, o Planejamento da Produção e 

Desempenho Operacional necessitavam de atenção. Assim, foram elaborados dois projetos de 

melhorias com prazos e responsáveis definidos. Conclui-se que mesmo a empresa tendo 

apresentado uma avaliação geral positiva, é imprescindível envidar esforços para obtenção de 

melhorias, mediante a execução dos projetos elaborados. Tais projetos, uma vez desenvolvidos, 

tornarão a empresa mais competitiva e possibilitarão um novo horizonte para sua 

competitividade.  
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1. Introdução  

A qualidade é um dos principais diferenciais para a sobrevivência de qualquer organização 

(inclusive, influenciando no atingimento do objetivo máximo de uma firma que é a 

maximização de seus lucros/eficiência). Os clientes, em um mercado competitivo, têm à sua 

disposição uma ampla variedade de escolha de produtos, marcas, preços e fornecedores. Ao 

optar pela busca da qualidade, os gestores trilham um caminho para o sucesso e a lucratividade 

(COSTA, SANTANA; TRIGO, 2015). 

A Linha da Magia é uma microempresa de caráter familiar que enfrenta um mercado em que a 

concorrência e as necessidades dos consumidores terminam por “exigir” eficiência em sua 

gestão. Este trabalho apresentará o emprego do instrumento criado pelo Núcleo Interdisciplinar 

de Estudo em Gestão da Produção e Custos (NIEPC), da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), também denominado tecnologia de gestão que visa: avaliar, diagnosticar e 

auxiliar a tomada de decisão do sistema de produção, Considera-se aqui uma perspectiva 

complexa das relações entre os diversos subsistemas que o compõe, fazendo uma análise 

organizacional baseada no pressuposto, da teoria da complexidade, de que a organização é 

composta de diversos elementos que interagem entre si e com o ambiente.  

O instrumento considera que os diversos subsistemas do sistema de produção correspondem a 

treze categorias de análise, e que os fatores de resultado são a referência a ser atingida por meio 

de fatores de práticas, assentados na adoção de “boas práticas”. O instrumento proporciona 

ideias de melhoria, propostas pelos membros da organização, que gerarão projetos de melhoria. 

Os projetos precisam ser implementados e constantemente verificados pelo processo de 

retroalimentação para que assim o instrumento possa auxiliar os gestores na formulação de 

estratégias para lidar com o alto nível de assertividade em um mercado competitivo 

(ERDMANN, 2016; BRISTOT et al., 2021).  

2. Maximização de lucros 

O objetivo de uma empresa é maximizar os seus lucros sendo, o lucro, segundo Varian (2012) 

e Mankiw (2014), composto pela subtração dos custos totais das receitas totais. A minimização 

de custos torna-se, então, uma condição desejada, pois, quanto menor o custo maior é o lucro.  

2.1. Os custos e receitas da empresa  

Os custos totais de uma empresa, segundo Varian (2012) e Mankiw (2014), são o valor de 

mercado dos insumos que uma empresa usa em sua produção. São compostos pela soma do 

custo fixo e custo variável, sendo o custo fixo formado por custos que independem da atividade 

da empresa (nível de produto) e o custo variável é formado pelos custos atrelados aos fatores 

variáveis de produção.  

No que diz respeito às receitas, a receita total é, segundo os mesmos autores, o montante que 

uma empresa recebe pela venda de sua produção. A receita média é igual a receita total dividida 

pela quantidade de produtos vendidos. Existe, ainda, a receita marginal que se trata da variação 

da receita total decorrente da venda de uma unidade adicional de produto.  

 



2.2. Função de produção  

A função de produção indica a quantidade produzida com determinada quantidade de insumos. 

Isso não significa que tal combinação seja definitivamente a melhor possível, pois, a função 

produção está sujeita a restrições. Segundo Varian (2012), a natureza impõe restrições 

tecnológicas às empresas, sendo assim, somente algumas combinações de 25 insumos 

constituem formas viáveis de produzir certa quantidade de produto, e a empresa tem que limitar-

se a planos de produção factíveis.  

2.3. O lucro  

Os lucros são compostos de receitas menos custos. As receitas, segundo Varian (2012), são 

formadas pelo somatório dos n produtos produzidos pela empresa multiplicados pelos preços 

desses bens. Já os custos são compostos pelo somatório dos insumos utilizados pela empresa 

multiplicados pelos seus preços de mercado.  

3. Produção eficiente e sistema de produção  

Um sistema de produção eficiente, segundo Slack (1999), deve-se usar de forma eficaz os seus 

recursos e produzir bens e serviços que satisfaçam a seus consumidores, além disso, ele deve 

ser criativo, inovador e vigoroso para introduzir formas novas e melhores de produzir.  

Segundo Erdmann (2007) e Bristot et al. (2021), um sistema de produção pode ser entendido 

como subsistemas de entrada, de saída, de planejamento e controle. Os subsistemas de entrada 

são relacionados ao suprimento de materiais, de mão-de-obra, de capital de giro e de 

componentes essenciais, como água e energia elétrica, além da administração de salários e de 

pessoal. Os subsistemas de saída são os de expedição e distribuição. Os subsistemas de 

planejamento advêm da necessidade de planejar e controlar a produção.  

3.1. Fatores de resultado e competitividade  

Segundo Chudnovsky (1990) e Ribeiro et al. (2022), a competitividade pode ter um enfoque 

macroeconômico e um microeconômico. No enfoque macroeconômico, a competitividade está 

associada a capacidade que uma economia nacional tem de apresentar determinados resultados 

econômicos, sendo eles de comércio exterior ou elevação de nível de vida e bem estar social. 

No enfoque microeconômico, a competitividade está associada à aptidão de uma firma no 

projeto, produção e vendas de um determinado produto em relação aos seus concorrentes, ou 

seja, está relacionada a aspectos de desempenho ou eficiência dos processos produtivos e 

administrativos.  

3.2. Boas práticas e sistema de produção  

As “boas práticas”, ou como são conhecidas internacionalmente “Best Practices”, são métodos 

ou técnicas que produzem resultados superiores aos alcançados por outros métodos e por isso 

se tornaram padrão de como fazer as coisas. As boas práticas são uma maneira de manter a 

qualidade e podem ser baseadas em autoavaliação ou por meio do benchmarking (AZEVEDO 

et.al., 2020).  

 



4. O instrumento do NIEPC  

O Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Produção e Custos (NIEPC), da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), tem trabalhado no desenvolvimento de um instrumento, também 

denominado tecnologia de gestão, que visa: avaliar, diagnosticar e auxiliar à tomada de decisão 

nos sistemas de produção, considerando uma perspectiva complexa das relações entre os 

diversos elementos que compõe tal sistema (ERDMANN, 2016; BRISTOT et al. 2021).  

O instrumento tem por base a consideração de que as operações de uma organização são o 

núcleo gerador do resultado empresarial, segundo Erdmann (2016) e Azevedo et al. (2020), 

quer-se proporcionar um instrumento de diagnóstico, de aperfeiçoamento e de monitoramento, 

e gerar um banco de boas práticas, abstraindo-se de situações específicas e buscando um nível 

de maior generalidade, de modo a servir de referência à gestão.  

Após diversas aplicações, o instrumento sofreu mudanças em seu formato, o tornando mais 

condizente com a finalidade a que se propunha, ou seja, permitir que os participantes, mediados 

pela tecnologia de gestão proposta, pudessem avaliar criticamente cada subsistema de produção 

e assim, com base no diagnóstico ali gerado, identificar pontos fortes e fracos, e elencar itens 

que pudessem ser contemplados em projetos de melhorias a ser desenvolvidos, num momento, 

posterior, pelos próprios participantes. Devido aos resultados das práticas da pesquisa, os 

fatores de resultados foram resumidos em 3, que são: custo, qualidade e flexibilidade (os 

conceitos de confiabilidade e rapidez foram sistematizados no fator flexibilidade) (ERDMANN, 

2016; AZEVEDO et al., 2020).  

As categorias de análise se relacionam com os fatores de resultado por meio de 10 fatores de 

prática baseados em boas práticas, sendo eles, segundo Erdmann (2016): alianças estratégicas; 

capital humano; conhecimento; fatores culturais; inovação; relacionamento com os clientes; 

responsabilidade social; sistemas de controle; técnicas de produção; tecnologia da informação 

e comunicação.  

Para a primeira parte a aplicação do instrumento, segundo Erdmann (2016), deve ser feita uma 

reunião com os funcionários da empresa, na qual serão atribuídas notas de 1 a 5 para as 39 

assertivas correspondentes às 13 categorias de análise relacionadas aos três fatores de resultado. 

Sendo que a nota 1 representa o pior cenário possível e a nota 5 um cenário ótimo. As notas são 

decididas por consenso entre os participantes.  

Com as diversas aplicações do instrumento verificou-se a importância de que o instrumento não 

seja apenas de diagnóstico, mas também de resolutividade, e constatou-se a necessidade de dar 

continuidade ao desenvolvimento desta tecnologia, sendo proposta a construção de um painel 

de controle dos projetos de melhorias elaborados com base nos resultados da aplicação do 

instrumento de diagnóstico (ERDMANN, 2016; BRISTOT et al. 2021).  

O instrumento possui uma estrutura de fácil entendimento, em parte auto aplicativa, com 

resultados centrados em fatores ou práticas que conferem competitividade, geradores de 

projetos a serem monitorados por tecnologia integrada à ideia e com indicadores próprios à 

visualização do desempenho (ERDMANN, 2016).  



A segunda parte da aplicação do instrumento, segundo Erdmann (2016), trata-se de uma nova 

reunião, em que os participantes têm acesso aos dados da primeira reunião tratados, organizados 

e analisados, para que eles possam conhecer os pontos, fortes e fracos da empresa, e fazer 

projetos de melhorias, para aumentar a eficiência do processo produtivo.  

As melhorias na execução das práticas e processos organizacionais estão diretamente 

relacionadas com a inserção de novas tecnologias e o alinhamento de suas estratégias com as 

demandas do mercado. O alcance da flexibilidade do processo produtivo reflete a sua 

multidimensionalidade, sendo assim, para conhecer e interpretar a realidade empresarial de um 

modo interligado e complexo, a abordagem sistêmico-complexa tem se mostrado um 

referencial teórico pertinente para esta finalidade (ERDMANN, 2016; BRISTOT et al., 2021). 

5. Metodologia  

Este trabalho é caracterizado como descritivo exploratório, de abordagem qualitativa, em forma 

de estudo de caso e é composto pelas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, trabalho de 

campo, organização, tratamento e análise dos dados. Com base na análise dos dados coletados, 

foram elaborados projetos de melhoria à gestão gerencial da empresa-alvo do estudo.  

Pode-se dizer que, o instrumento é composto por categorias de análise que são relacionadas a 

fatores de resultado, alcançados por meio de fatores de práticas. A relação entre as categorias 

de análise e os fatores de resultado gera assertivas que permitem a reflexão dos praticantes sobre 

suas ações e decisões. Essas assertivas são respondidas pelos participantes em escala Likert de 

1 a 5, sendo 1 o cenário mais pessimista e 5 o mais otimista (ERDMANN, 2016; AZEVEDO 

et al., 2020).  

O instrumento do NIEPC é composto por 13 categorias de análise que se cruzam com os três 

fatores de resultado, gerando 39 assertivas que possibilitam identificar os pontos fortes e fracos 

da organização.  

Para aplicar o instrumento na Linha da Magia, a proprietária, sua funcionária e mais dois 

indivíduos, ligados à empresa, foram convidados a participar deste trabalho respondendo ao 

instrumento de avaliação. Assim, eles receberam orientação para que houvesse uma adequada 

compreensão dos elementos que constituem as 39 assertivas presentes no instrumento criado 

pelo NIEPC.  

Com as notas finais decididas de forma coletiva pelos participantes, os dados foram compilados 

em uma tabela no programa Excel e expostos em forma de quadros e gráficos. Após a análise 

dos dados, uma segunda reunião com os participantes foi realizada para se discutir os resultados 

apresentados nos quadros e gráficos para que, então, eles montassem planos de melhorias, 

elaborados a partir das ideias de melhorias levantadas ao longo da aplicação do instrumento. 

6 Caracterização do setor e empresa  

6.1. O varejo de tecidos, vestuário e calçados em Santa Catarina  

Entre as Unidades da Federação, Santa Catarina possui o 6º maior PIB, posição que tem se 

mantido desde 2011, embora a participação do Estado no produto brasileiro tenha aumentado 



entre 2013 e 2014, passando de 4% para 4,2%. Esse avanço permitiu que a Região Sul 

mantivesse sua participação no PIB de 16,4% (FIESC, 2017).  

O número de abertura de empresas por ano, em Santa Catarina, vem diminuindo desde 2013, a 

uma taxa média de 7% ao ano. Por outro lado, o número de falências vem aumentando de 2013 

a 2016, 45% de 2013 para 2014, 51% de 2014 para 2015 e 45% de 2015 para 2016 (FIESC, 

2017).  

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em 2019, Santa 

Catarina foi o 3º Estado que mais gerou emprego, com destaque para os setores de Serviços, 

Indústria de Transformação e Comércio. O setor de comércio teve saldo positivo de 11.876 

empregos, sendo 7.853 empregos no comércio varejista.  

Sobre o comércio varejista de tecidos, vestuário e calçados em Santa Catarina, segundo a PMC 

realizada pelo IBGE em dezembro de 2019, o volume de vendas anual teve um aumento de 2,8% 

e a receita nominal de vendas anual teve aumento de 1,7%, ambos com relação ao ano de 2018. 

Em 2020, a PMC apresentou o setor de tecidos, vestuário e calçados catarinense, com um 

volume de vendas anual com variação negativa de 7,6%, embora o setor de serviços como um 

todo tenha apresentado no estado uma variação positiva de 5,6% no ano. Nas receitas de vendas 

houve uma variação anual positiva de 10,2% no varejo, mas uma variação negativa de 5,1% em 

tecidos, vestuário e calçados (IBGE, 2020).  

O setor de serviços compreende a 60% do PIB de Santa Catarina, por isso o fraco desempenho 

do setor no estado incide diretamente sobre o nível de emprego. A dinâmica no mercado de 

trabalho marcada pelas vagas de baixa qualificação e baixa remuneração, faz com que os efeitos 

negativos no desempenho do setor, provoquem de forma abrupta a expansão do desemprego 

para uma parcela da população. Em Santa Catarina, o setor de serviços foi o mais afetado pela 

pandemia do novo coronavírus, por contemplar atividades que foram interrompidas durante as 

medidas de isolamento social (PELLEGRINI; FRONZA; MATTEI, 2020).  

6.3. A empresa-alvo da pesquisa  

A Linha da Magia é uma empresa familiar, que possui uma loja de tecidos e aviamentos, que 

disponibiliza também aulas e oficinas, próximo à Lagoa da Conceição (Florianópolis).  

A empresa possui atualmente uma gestora e uma funcionária, além de ceder o espaço de sua 

sala de aula para que costureiras de outras localidades possam dar aulas para o público da região 

da Lagoa da Conceição. Em meados de 2018, a empresa iniciou um processo de expansão que 

terminou em 2019, mantendo o espaço físico, porém, passou a ter 16 máquinas de costura em 

uma sala de aula para 14 alunos por turma.  

Em março de 2020, com as medidas de isolamento, a empresa teve que sobreviver, com vendas 

por tele entrega e sem aulas presenciais, com a baixa demanda no período e sem conseguir 

renegociar o aluguel do espaço. Assim, a organização teve que encolher novamente e mudar 

para um espaço menor, mudança que ocorreu no mês de junho do mesmo ano.  

Hoje a empresa conta com um espaço menor para seu estoque de mercadorias e uma sala de 

aula menor com seis máquinas de costura para seis alunos, podendo dar aula para apenas três 

alunos por turma, dadas as medidas de isolamento social.  



A empresa contava com 91 alunos por mês, no ano de 2019; hoje conta com 24 alunos por mês, 

e isso teve impacto significativo nas receitas, pois além do dinheiro vindo das mensalidades das 

aulas, os alunos são os principais compradores dos produtos da loja. Pode-se observar que no 

ano de 2020 a empresa vinha tendo um desempenho ligeiramente melhor nos meses de janeiro 

e fevereiro, porém, nos meses seguintes, com a pandemia, as receitas começaram a cair. No 

mês de março com as portas fechadas para clientes, a loja vendeu apenas por tele-entrega e sem 

ter aulas presenciais, sem conseguir renegociar o aluguel do espaço. Por isso, em junho de 2020 

a empresa teve de mudar para um local menor, sendo este o mês em apresentou seu pior 

resultado em receitas.  

A partir de julho a situação começou a melhorar e as receitas se estabilizaram, porém ainda 

significativamente abaixo das receitas do ano de 2019, que teve uma média mensal de 

R$ 19.222,22 e uma média mensal R$ 11.784,42 em 2020. A empresa que havia fechado o ano 

de 2019 com receita liquida anual de R$ 230.666,66, fechou o ano de 2020 com R$ 141.413,00, 

apenas 61,31% da receita liquida do ano anterior.  

É importante destacar que os gastos da empresa são variados, vão de salários, renovação de 

estoque, contabilidade, segurança e contas de água, luz, telefone e internet.  

No ano de 2019, com sua expansão, houve um pico de gastos no mês de março, quando foram 

adquiridas novas máquinas de costura para as aulas, porém, no restante do ano, os gastos se 

mantiveram estáveis.  

No ano de 2020, a pandemia fez com que a partir de abril a empresa repensasse seus gastos e 

diminuísse os mesmos mediante cortes, porém, com a mudança de endereço no mês de junho, 

ela teve de pagar aluguéis da localização antiga e da nova, o que gerou um pico de gastos no 

mesmo mês. No final de ambos os anos se verificou uma elevação dos gastos da empresa 

puxados principalmente por férias e 13º salário. Os custos totais anuais foram de R$ 166.182,70 

em 2019 e R$ 132.283,90 em 2020.  

Foram avaliadas as receitas e lucros ou prejuízos mensais da empresa Linha da Magia nos anos 

de 2020 e 2021. Assim, pode-se observar que a empresa vinha em uma crescente de lucros no 

ano de 2019, lucros puxados por aumento em suas receitas, resultado da expansão ocorrida 

iniciada em 2018. Por outro lado, os custos ultrapassaram as receitas por um período de três 

meses no ano de 2020, do mês de maio ao mês de julho, isso ocorreu, em parte, pelas medidas 

restritivas relacionadas à pandemia e, em parte, pela mudança de endereço no mês de junho, 

em que a mesma teve que se retrair. Neste período, observou-se um prejuízo acumulado de 

R$ 7872,57. A empresa também teve prejuízo no mês de dezembro de 2020. Por fim, a Linha 

da Magia fechou o ano de 2019 com R$ 64.456,96 de lucro. Já em 2020, a diminuição dos 

custos não foi o suficiente para compensar a perda de receitas gerada pela pandemia, com a 

empresa fechando o ano com apenas R$ 9.129,10 de lucro, representando uma diminuição de 

85,84% dos lucros de um ano para outro. 

7. Apresentação e discussão dos resultados  

Para a aplicação da tecnologia de gestão foi realizada uma reunião no período noturno, no dia 

7 de maio de 2021. A reunião contou com a presença de quatro colaboradores com 

conhecimento das diversas áreas que compõem a estrutura funcional da empresa.  



As relações entre as categorias de análise (Organização e Cultura; Saúde e Segurança; Tempo 

de Ciclo; Gestão Ambiental; Equipamentos e Tecnologia; Investimentos; Planejamento da 

Produção; Programação de Produção; Controle da Produção; Desempenho Operacional; 

Instalações; Desenvolvimento de Novos Produtos; Qualidade) e os fatores de resultado (Custo; 

Qualidade; Flexibilidade), foram avaliadas por meio de notas atribuídas a cada uma das 39 

assertivas.  

As notas atribuídas conjuntamente nesta relação indicam diferentes cenários que podem ser 

interpretados das seguintes maneiras: cenários favoráveis são aqueles que foram classificados 

com notas 4 e 5; cenários intermediários são aqueles que foram classificados com nota 3; 

cenários desfavoráveis são aqueles que foram classificados com nota 2 e 1.  

Foi possível observar pela análise organizacional da empresa Linha da Magia que o cenário 

exposto pelos participantes é predominantemente favorável, tendo em vista que 24 das 39 

assertivas receberam notas 4 ou 5. No entanto, sete assertivas foram classificadas com notas 

negativas e oito assertivas com nota intermediária.  

É possível observar, também, que o fator de resultado com melhor cenário entre as categorias 

foi a qualidade, possuindo apenas uma nota desfavorável, quatro notas intermediárias e oito 

notas favoráveis. Foi perceptível que, as categorias de análise Tempos de ciclo e Desempenho 

operacional tiveram os piores cenários dentre todas as 13 categorias, mas que, por outro lado, 

as categorias gestão ambiental e equipamentos e tecnologia apresentaram bons resultados.  

Outro destaque é que o fator de resultado flexibilidade foi o que apresentou os piores cenários, 

estando próximo ao centro do gráfico, ao longo de quatro vezes.  

Sobre os principais aspectos avaliados em cada categoria de análise do sistema de produção da 

empresa Linha da Magia, optou-se por apresentar os principais pontos, levantados pelos 

participantes na reunião, que evidenciam ou rebatem cada uma das notas obtidas em consenso 

pelo grupo. Segue a apresentação dos resultados de cada categoria de análise do sistema de 

produção da Linha da Magia. A categoria Organização e Cultura, recebeu nota 5 em todos os 

fatores de resultado. Assim, na visão dos participantes, a referida categoria apresentou um 

cenário excelente.  

Os principais pontos identificados pelas falas dos participantes são: que a empresa tem sua 

missão e valores bem definidos; tem preocupação quanto ao bem-estar de sua funcionária e dos 

clientes; preocupação com um engajamento cultural; que há uma identificação dos clientes com 

os valores organizacionais. A categoria Saúde e Segurança levou os participantes a detectarem 

a existência de pontos de melhoria. Os participantes perceberam que essa categoria necessitava 

de melhorias e que o cenário apresentado não era o ideal. Os principais pontos levantados pelos 

participantes em questão de flexibilidade e qualidade foram que: a empresa não tem capacidade 

para dar aulas a cadeirantes; existência de dificuldades em alterar o layout da loja para deixar a 

escada mais segura.  

Já quanto aos custos, a empresa tem gastos para tornar as condições de trabalho as melhores 

possíveis, porém, faltam detalhes. Quanto à categoria Tempo de Ciclo, os resultados foram 

abaixo do esperado. Os principais pontos levantados foram que: existe um custo pelo atraso na 

entrega de produtos; a qualidade dos serviços prestados é comprometida pelos fornecedores; 



dadas às condições de mercado, afetado principalmente pela pandemia; a empresa tem poucas 

opções para contornar essas dificuldades.  

No que diz respeito à categoria Gestão ambiental, os participantes acreditam que o cenário da 

categoria estava próximo ao ideal e isso se refletiu na atribuição das notas. Os principais pontos 

levantados pelos participantes foram que: a empresa tem gasto baixíssimo com energia e água; 

todo o lixo é reciclado ou reaproveitado; existiu um investimento por parte da empresa para que 

o meio-ambiente fosse preservado.  

A categoria Equipamentos e Tecnologia foi outra que, para os participantes, estaria próxima do 

cenário ideal. Os principais pontos levantados foram que: a empresa consegue, graças a seus 

equipamentos, oferecer as melhores condições para os aprendizados dos alunos e trabalho de 

sua funcionária; o custo dos equipamentos foi alto, embora abaixo do preço de mercado, mas a 

manutenção dos mesmos é barata; a empresa possui preço competitivo tendo os melhores 

equipamentos disponíveis no mercado; também possui bastante flexibilidade para atualizar seus 

equipamentos. Quanto ao problema do computador comentado por um dos participantes, uma 

ideia de melhoria que surgiu na reunião foi de salvar dados na nuvem.  

No que diz respeito à categoria Investimentos, os participantes detectaram que os custos e a 

flexibilidade da empresa estavam num cenário abaixo do ideal. Os principais pontos levantados 

na categoria foram: o orçamento atual da empresa para investir é limitado, o que impacta 

diretamente na flexibilidade; não existem indicadores de retornos dos investimentos; existe um 

investimento alto por parte da empresa para entregar serviços de qualidade; dificuldade de obter 

capital para investir tem impacto na flexibilidade da empresa.  

Na categoria Planejamento da Produção, foram obtidas duas notas próximas ao cenário péssimo. 

Os principais pontos levantados pelos participantes foram: existe uma dificuldade da empresa 

em planejar sua produção devido à falta de funcionários para dividir tarefas; existe pouca 

flexibilidade para lidar com problemas de planejamento; falta direcionamento para atingir os 

objetivos de planejamento; a falta de planejamento tem impacto na agilidade da implementação 

de novos produtos. Uma ideia de melhoria sugerida na reunião foi a de contratar terceiros para 

auxiliar no planejamento da produção.  

Quanto à categoria Programação da Produção teve-se um cenário um pouco melhor que o de 

Planejamento da Produção. Os principais pontos levantados foram: a empresa consegue 

antecipar seus processos produtivos, porém, com baixíssima flexibilidade, muito devido ao 

cenário de pandemia; a ausência de uma variedade maior de produtos, para vender, gera um 

custo de oportunidade; a empresa consegue manter a programação de suas aulas, mas com a 

qualidade diminuída pela falta de variedade de tecidos disponíveis.  

A categoria Controle da Produção obteve notas favoráveis para os participantes. Os principais 

pontos levantados foram: a flexibilidade para atender as demandas dos clientes; a empresa tem 

capacidade de garantir qualidade dos serviços.  

A categoria Desempenho Operacional, foi uma das que mais se aproximaram do cenário 

péssimo. Os principais pontos levantados foram: a empresa possuí preço competitivo; o 

desempenho organizacional está dentro do esperado, mas abaixo do ideal; a empresa tem pouca 

flexibilidade para atender a todos os clientes, dentro do cenário de pandemia.  



A categoria Instalações foi outra que, segundo os participantes, apresentou um cenário acima 

do intermediário. Os principais pontos levantados foram: proximidade com os clientes; pouco 

espaço para mudanças o que afeta sua flexibilidade; custos com instalações baixos perto da 

qualidade que o espaço tem; todo o espaço das instalações está sendo utilizado, fazendo com 

que a empresa extraia o máximo possível de sua produção por espaço (respeitando as limitações 

do distanciamento social).  

A categoria de Desenvolvimento de Novos Produtos também foi avaliada positivamente. Os 

principais pontos levantados foram: a empresa se preocupa com a qualidade dos novos serviços 

(produto da empresa); a empresa é flexível para atender as demandas dos clientes com seus 

novos serviços; existe um investimento por parte da empresa para trazer produtos novos e de 

qualidade a um custo dentro da realidade do mercado.  

Por fim, a categoria Qualidade, recebeu nota máxima e, apresentou o melhor cenário possível 

segundo os participantes. Os principais pontos levantados foram: a empresa tenta entregar a 

melhor qualidade em seus serviços; faz tudo que é possível, dentro de suas limitações, para 

entregar a melhor qualidade de serviços aos clientes, com um custo e preço competitivo.  

Os fatores de prática que mais puderam ser observados pelos participantes foram: 

relacionamento com clientes, técnicas de produção e fatores culturais. Isso mostra que a 

empresa possui boas práticas, porém, alguns fatores de práticas não foram ou mal foram 

mencionados durante a aplicação do instrumento como, por exemplo, Sistema de Controle e 

Tecnologia da Informação.  

A partir dos principais pontos trazidos pelos participantes durante a aplicação do instrumento e 

a reflexão que a aplicação gerou na empresa Linha da Magia, pode-se elencar ideias de 

melhorias que surgiram perante as questões levantadas: 1) (Saúde e Segurança): melhorar o 

acesso à sala de aula, colocando um corrimão na escada. 2) (Tempo de Ciclo; Planejamento da 

Produção; Programação da Produção): contratar um novo funcionário para dividir tarefas, 

buscar serviços terceirizados para auxiliar em processos de produção da empresa, ou melhorar 

o cronograma das atividades da empresa; 3) (Equipamentos e Tecnologia): salvar dados do 

computador da empresa na nuvem para evitar perdas.  

Uma segunda reunião foi feita com os participantes, na qual foram apresentados os resultados 

obtidos durante a aplicação do instrumento. A partir disso, os mesmos puderam elaborar 

projetos de melhoria para a empresa Linha da Magia. 

O primeiro projeto de melhoria tratou-se da criação de um cronograma. Das categorias 

analisadas, Tempo de Ciclo, Planejamento da Produção e Programação da Produção, tiveram 

desempenho abaixo do esperado. Uma das principais deficiências anotadas foi em relação a 

divisão de tarefas e falta de tempo. A Linha da Magia é uma microempresa individual e possui 

apenas duas pessoas trabalhando em todo seu processo produtivo, como no momento não há 

condições para se contrate novos funcionários, uma solução é a melhor organização do tempo.  

Outro problema recorrente foi referente ao desempenho operacional da empresa, com a 

pandemia, a Linha da Magia vem encontrando dificuldades em suprir a sua demanda com 

relação ao serviço – aulas de costura – e com isso há também uma queda de suas vendas, pois 

a maior parte das vendas vem dos alunos. Uma solução que a própria empresa encontrou, foi a 



criação de um novo produto/serviço, as aulas online. A organização já fez um investimento 

inicial para a criação deste serviço, porém, não existe um projeto para ele, não se sabe a 

rentabilidade deste investimento e o serviço também não foi iniciado. Os participantes 

acreditam que um projeto para criação deste novo serviço é necessário para acelerar o processo 

e assim a empresa ter um novo serviço.  

Com o propósito de resumir os resultados obtidos por meio da aplicação do instrumento de 

análise de sistemas de produção desenvolvido pelo NIEPC na empresa Linha da Magia, é 

possível afirmar que houve uma avaliação geral positiva, representada pelos cenários em sua 

maioria favoráveis (24 de 39 assertivas). As categorias com melhor desempenho foram: 

Organização e Cultura; Gestão Ambiental; Equipamentos e Tecnologia; Desenvolvimento de 

Novos Produtos; Qualidade. Por outro lado, algumas categorias – como Tempo de Ciclo; 

Planejamento de Produção; Desempenho Operacional – obtiveram as piores classificações.  

Durante a reunião de aplicação do instrumento também pode ser vislumbrados uma série de 

comentários que reflete boas práticas por parte da empresa. Elaborou-se então um quadro com 

o intuito de identificar quais fatores de prática estavam presentes na empresa. Assim, 

mencionaram-se: Fatores Culturais; Relacionamento com Clientes; Técnicas de Produção. Por 

meio deste quadro, também, foi possível averiguar quais fatores de prática não foram 

mencionados, sendo eles: Sistemas de Controle e Tecnologia da Informação. 

8. Considerações finais  

A empresa Linha da Magia apresentou uma avaliação geral positiva, entretanto, foram 

observados pontos importantes a serem melhorados. Com base na apresentação da lógica do 

instrumento e dos dados coletados, os participantes entenderam a importância da adoção de 

boas práticas na gestão de produção, bem como demonstraram interesse em colocá-las em 

prática em sua rotina de trabalho.  

Ao averiguar os pontos negativos e positivos da gestão organizacional, foi possível ter ideias 

de que pontos necessitavam de investimentos em termos de melhorias. A reunião de consenso 

foi proveitosa, agregando informações importantes, tanto para o desenvolvimento deste 

trabalho quanto para o desenvolvimento da empresa-alvo.  

Por meio da análise dos dados e das discussões realizadas observou-se que as categorias de 

análise: Tempo de Ciclo, Planejamento da Produção e Desempenho Operacional, possuiam o 

pior desempenho dentro das 13 categorias analisadas, representando, portanto, os pontos que 

mais necessitam de melhorias. As categorias: Organização e Cultura, Gestão Ambiental, 

Equipamentos e Tecnologia, Desenvolvimento de Novos Produtos, e Qualidade foram as que 

obtiveram o melhor desempenho, com Organização e Cultura, e Qualidade, obtendo nota 

máxima nos 3 fatores de resultado, representando assim os pontos mais fortes da empresa.  

Durante a aplicação do instrumento foram levantadas três ideias de melhorias pelos 

participantes. Uma destas ideias serviu de base para criação de um dos projetos de melhoria, a 

criação de um cronograma de produção, que visava otimizar a divisão das tarefas e o tempo de 

trabalho, melhorando o desempenho operacional e dando maior tempo para planejamento da 

produção da empresa. Foi elaborado a partir da segunda reunião, feita pelos participantes, um 

projeto para a criação de um novo produto/serviço para empresa, a ideia de criação já existia e 



já havia sido feito um investimento, porém, não existia um planejamento para sua 

implementação. Ambos os projetos contaram com prazos e responsáveis pelas suas aplicações, 

bem como um cenário esperado após seu término. Nesse sentido, entende-se que os projetos 

desenvolvidos tornarão a empresa mais competitiva e possibilitarão um novo horizonte para 

sua competitividade.  

Como apresentado anteriormente, a indústria têxtil brasileira é a maior do ocidente e o varejo é 

um importante setor para o escoamento de sua produção, que tem maior foco no mercado 

interno. A Linha da Magia está inserida em um importante elo desta cadeia, participando tanto 

do escoamento da produção, quanto formando possível mãode-obra para a indústria têxtil. 

Mesmo uma microempresa individual de caráter familiar, tanto quanto as grandes e médias 

empresas, torna-se imprescindível uma gestão eficiente, que possua controle dos mais diversos 

processos de sua produção, auxiliando os gestores na tomada de decisão, buscando melhoria 

contínua, bem como a maximização de seus lucros. Para que se atinja a máxima eficiência em 

um setor competitivo, como o tal, a utilização de um sistema de gestão se faz indispensável. 
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