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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Agosto de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado estudante,

Uma preocupação muito presente e constante durante a organização desta 

disciplina foi tentar unir abordagens pedagógicas que permitam a constru-

ção do conhecimento em cursos na modalidade a distância com as teorias 

da área de Marketing. Tudo isso com uma linguagem simples e de fácil com-

preensão. Por isso, nos empenhamos em organizar um material em que você 

possa interagir com o texto durante sua leitura. 

Estudar é um exercício de permanentes descobertas, que possibilita identifi-

car novos fatos, compreender as causas e efeitos dos mesmos e, ao mesmo 

tempo, desvendar outras realidades, relacionadas ao mundo das organiza-

ções.

Realizar um curso na modalidade a distância requer disciplina e dedicação. 

Assim, separe sempre uma parte do seu tempo para leitura do conteúdo das 

aulas, realize as pesquisas recomendadas e não deixe de realizar as ativida-

des de aprendizagem.

Desejamos sucesso em sua caminhada.

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

A disciplina Controle de Estoque Financeiro e da Produção tem seu conteúdo 

dividido em 10 aulas e seu objetivo é oferecer a você, estudante , a possi-

bilidade de contato com os princípios teóricos básicos e, principalmente, 

provocar a reflexão e discussão acerca dos temas em questão, tendo como 

base fatos da vida cotidiana pessoal e profissional relacionados ao mercado 

de trabalho 

Observe a seguir os temas que serão abordados no estudo que você vai 

iniciar:

• Sistemas produtivos

• Teorias produtivas 

• Qualidade – Família ISO 9000, 14000 e PDCA 

• Processos industriais 

• Produção de serviço 

• Planejamento e controle da produção

• A demanda e a oferta

• Custos

• Formação do preço de venda

• Viabilidade econômica e financeira

Cada aula foi preparada com o objetivo de apresentar o assunto em estudo 

e facilitar o entendimento de seus processos.

Desejamos a você um ótimo estudo!
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Aula 1. Sistemas produtivos

Objetivos:

• perceber que diferentes sistemas produtivos ocorreram ao lon-

go da evolução humana;

• reconhecer a variação dos sistemas de mercado em função da 

época e do mercado consumidor; e

• identificar a existência, bem como o funcionamento dos diver-

sos processos de produção.

Caro/a estudante,

Nesta primeira aula você terá uma ideia básica sobre o que é sistema de 

produção e um pouco da história dos sistemas produtivos ao longo da evo-

lução humana. Esses sistemas vêm sendo desenvolvidos e transformados 

há muitos anos de acordo com as mudanças e evolução do mercado. Você 

vai perceber que os sistemas de produção variam de acordo com a época e 

com o tipo de mercado consumidor, o norte americano, por exemplo, tem 

consumos de mercado diferentes dos sul americanos.

Dessa maneira você terá uma ideia geral de como funcionam os processos 

de produção que encontrará no seu cotidiano. Esses sistemas são facilmente 

visualizados em nossas cidades e você verá como eles podem ser facilmente 

identificados em nosso dia a dia.

Para iniciarmos esta aula, vamos ver a definição de Sistema e de Produção.

Vejamos algumas definições segundo o dicionário Michaelis: 

Sistema - Método, combinação de meios, de processos destinados a produ-

zir certo resultado; plano.

Produção - Ato ou efeito de produzir; fabricação, manufatura; extração; 

Disponível em: <http://
michaelis.uol.com.br>
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geração. Conjunto de princípios reunidos de modo a que formem um corpo 

de doutrina.

Mas só a definição que consta no dicionário é pouco. Observe, a seguir, ou-

tras  informações sobre esse tema.

Sistema de produção é a maneira como se fabrica um produto 

Cada empresa emprega um sistema de produção visando a realização das 

suas operações e fabricação dos produtos ou serviços da melhor forma  pos-

sível, para garantia tanto da eficiência como da  eficácia. O sistema de pro-

dução é ainda a forma que a empresa  utiliza para organizar seus órgãos e 

realizar suas operações de produção, com adoção de interdependência lógi-

ca entre todas as fases do processo produtivo, a partir do momento em que 

os materiais e matérias-primas saem do almoxarifado até o produto final, já 

no depósito Com isso, podemos dizer que os sistemas produtivos são com-

binações de partes coordenadas entre si e que concorrem para um resultado 

ou para formarem um conjunto.

Para que esse sistema funcione é necessário que inclua a empresa inteira, em 

todos os aspectos, pessoal, máquinas, materiais e informações. Além desses, 

também envolve o sistema de manufatura e supre-o de suas necessidades.

Para produzir algum objeto sempre é utilizada a mão de obra humana. In-

dependentemente da tecnologia empregada, é necessária a interferência 

do homem nos processos de produção. Esses sistemas são chamados de 

sistemas de manufatura. Fique atento/a para melhor entender sistemas de 

manufatura.

1.1 Sistemas de manufatura
O que é manufatura? Manufatura - 1 Trabalho executado a mão. 2 Obra 

feita a mão. 3 Processo ou trabalho de fazer artigos ou quaisquer produtos 

a mão ou com maquinaria; especialmente quando prosseguido sistematica-

mente e com divisão do trabalho; fabricação. 4 Estabelecimento industrial 

que fabrica seus produtos em grande quantidade. 5 Produto desse estabe-

lecimento.

O processo de manufatura é uma série de técnicas de fabricação resultando 

em bens materiais ou serviços.

Disponível em <http://www.
slideshare.net/DanielAlves4/

aula-02-artesanato-manufatura-
e-indstria>
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Estrutura de um sistema de manufatura
A figura abaixo mostra que antes do desenvolvimento de algum produto 

muitas variáveis são consideradas, as entradas. Após essa etapa vem a cria-

ção do produto, a transformação da matéria prima, levando em conta os 

fatores de entrada. Na próxima etapa teremos o produto acabado, o refugo 

e os elementos necessários para que ele chegue até as mãos do consumidor, 

a parte de informação e serviços.  No final, através do cliente, podemos ter o 

retorno (feedback) sobre o produto, se está atendendo as expectativas, sem 

tem qualidade  ou se precisa ser melhorado .

Leia atentamente os seguintes exemplos de processos em operação de ma-

nufatura:

• Artesanato;

• Produtos farmacêuticos;

• Construção de navio;

• Fábrica de roupas;

• Siderúrgica;

Figura 1
Fonte: autor
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• Ferramentaria especializada em moldes plásticos;

• Gráfica que produz ingressos para eventos;

• Perfuração de um poço de petróleo.

Atividade de Aprendizagem
Então, pense um pouco e responda:

Você poderia dar exemplos de produtos manufaturados que encontramos 

facilmente nas residências? Cite alguns exemplos, explicando qual foi a in-

terferência humana em cada um deles.

Mas o sistema de manufatura evoluiu. Conheça agora como se deu essa 

evolução

1.2 Evolução dos sistemas de produção

1.2.1 Produção artesanal
No período pré-revolução industrial (1778) a produção artesanal era domi-

nante, estando ainda bastante presente até a época da produção em massa 

fordista (1915), sobre o qual trataremos logo abaixo. Ainda hoje alguns se-

Figura 2
Fonte: autor
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tores conservam características da produção artesanal.

Atividade de Aprendizagem 
Com certeza, você observando as feiras em sua cidade, poderá citar exem-

plos de produção artesanal. Indique pelo menos três exemplos.

Um pouco de história:

Os objetos artesanais foram os primeiros objetos feitos pelo homem. Acha-

dos arqueológicos mostram resquícios de cerâmica no período neolítico 
(8.000 a.C.) época na qual o homem aprendeu como polir a pedra e passou 

também a fabricar objetos de cerâmica para utilização no dia a dia, assim 

como, desevolveu técnicas de tecelagem com fibras  de vegetais e de ani-

mais.

Fenômeno idêntico pode ser percebido no Brasil durante o mesmo período. 

Pesquisas permitiram identificar uma indústria lítica e a fabricação de cerâ-

mica por etnias de tradição nordestina que viveram no sudeste do Piauí em 

6.000 a.C. No Brasil esse período também exisitiu e uma séria de estudos 

possibilitou identificar a chamada indústria lítica e a fabricação de cerâ-
mica por povos que viveram no sudeste do Piauí 6 000 anos a.C.

Toda a transformação da matéria-prima em produto acabado é desenvolvida 

pelo artesão, que é responsável por todas as etapas do processo. Esse mes-

mo profissional é responsável pela seleção da matéria-prima a ser utilizada e 

pela concepção, ou projeto do produto a ser executado.

Observe o exemplo na fotografia:

Período neolítico
também chamado de Idade 
da pedra polida por causa de 
alguns instrumentos feitos de 
pedra  lascada e pedra polida. 
É o período da Pré história que 
começa em 8000 aC.

Figura 3
Fonte: autor
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O artesanato típico do Tocantins, produzido a partir do capim dourado é 

um bom exemplo desse processo de matéria-prima em produto acabado.

A partir do século XI o artesanato começa a ser desenvolvido em oficinas, 

onde trabalhavam pequenos grupos de aprendizes do mestre-artesão, que 

era o detentor de todo o conhecimento técnico. O mestre em troca de mão 

de obra provia os alunos de conhecimentos na área de trabalho, vestimentas 

e comida. Criaram-se as Corporações de Ofício, organizações que os mestres 

de cada cidade ou região formavam a fim de defender seus interesses.

A Revolução Industrial na Inglaterra, em 1778, marcou o início de profundas 

mudanças e grandes inovações na organização da produção.

Com a Revolução Industrial os trabalhadores perderam o controle do proces-

so produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão (na quali-

dade de empregados ou operários), perdendo a posse da matéria-prima, do 

produto final e do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas 

que pertenciam aos donos dos meios de produção, que passaram a receber 

todo lucro. Segundo a teoria marxista, os meios de produção são um con-

junto formado por meios de trabalho e objetos de trabalho - ou tudo aquilo 

que está na relação entre o trabalho humano e a natureza, no processo de 

transformação da própria natureza. O trabalho realizado com as máquinas 

ficou conhecido por maquinofatura.

O filme Tempos Modernos retrata a época da Revolução Industrial que trans-

formou o trabalho em emprego, os trabalhadores passaram a trabalhar por 

salários, surgindo uma nova cultura. Em razão do surgimento das máquinas 

industriais, houve a necessidade de contratação de grande número de tra-

balhadores urbanos, passando a existir uma maior concentração populacio-

nal nas cidades. Surgiram novos métodos de produção, que aumentavam a 

Artesanato é essencialmente 
o próprio trabalho manual ou 
produção de uma artesão (de 

artesão + ato).

 Disponível em: < http://
pt.wikipedia.org/wiki/

Revolu%C3%A7%C3%A3o_
Industrial>

Assista o filme Tempos 
Modernos (Modern Times), 
1936, EUA Charles Chaplin

Figura 4
Fonte: autor
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produtividade, causando desemprego. A excessiva oferta de mão de obra 

causou redução dos salários, as jornadas eram extensas e as condições de 

trabalho perigosas.

Linhas de montagem são utilizadas no processo de produção em série para 

que o produto em fabricação seja deslocado ao longo de postos de trabalho, 

os quais possuem trabalhadores encarregados para desempenhar uma etapa 

específica do processo de produção. O uso da linha de montagem ajuda a 

aumentar a eficiência ao processo de produção em série, pois permite que 

cada trabalhador se especialize em sua tarefa e torne desnecessária a sua 

movimentação. 

Observando as empresas atuais e pesquise sobre linha de montagem e dê 

dois exemplos que o utilizam o tipo de produção citado acima.

1.2.2  Produção em massa (fordismo)
Fordismo
O Fordismo teve seu ápice no período posterior a Segunda Guerra Mundial, 

nas décadas de 1950 e 1960, que ficaram conhecidas na história do capita-

lismo como Os Anos Dourados. Entretanto, a rigidez deste modelo de ges-
tão industrial foi a causa do seu declínio. Na época, ficou famosa a frase de 

Ford, que dizia “Podem ser produzidos automóveis de qualquer cor, desde 
que fossem pretos”. Com a cor preta, pois a tinta secava mais rápido e, por 

isso, poderiam ser montados com mais velocidade.

Produção em massa é o termo que designa a produção em larga escala 

de produtos padronizados através de linhas de montagem. Este modo foi 

popularizado por Henry Ford (dono da Ford) no início do século XX, espe-

cialmente, na produção do modelo Ford T. A produção em massa tornou-se 

muito difundido, pois permite altas taxas de produção por trabalhador e, ao 

mesmo tempo, disponibiliza produtos a preços baixos.

O fordismo se caracterisou pelo aperfeiçoamento da linha de montagem. 

A montagem dos veículos era realizada sobre esteiras rolantes que se movi-

mentavam enquanto o operário ficava praticamente parado, realizando uma 

Disponível em: <http://
www.ebah.com.br/content/
ABAAAAqZsAG/resenha-
tempos-modernos>

Gestão
ciência humana fundamentada 
em um conjunto de normas e 
funções elaboradas para disci-
plinar elementos de produção.
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pequena etapa da produção. Essa modalidade não se exigia qualificação 

profissional dos trabalhadores.

A partir da década de 1970, o Fordismo entrou em declínio. A General Mo-

tors (GM) modificou sua produção e seu modelo de gestão. A empresa tam-

bém lançou diversos modelos de veículos, de várias cores e adotou um sis-

tema de gestão profissionalizado, baseado em colegiados. Com isso, a GM 

ultrapassou a Ford, sendo a maior montadora do mundo.

Ainda na década de 1970, após os choques do petróleo e a entrada de com-

petidores japoneses no mercado automobilístico, o Fordismo e a produção 

em massa entraram em crise e começaram, gradativamente, a ser substitu-

ído pela Produção enxuta, modelo de produção baseado no Sistema Toyota 

de Produção. 

Atividade de Aprendizagem
No quadro a seguir, aponte as principais características do Fordismo.

1.2.3 Sistema de produção enxuta
O Sistema Toyota de Produção, também chamado de Produção Enxuta e 

Lean Manufacturing, surgiu no Japão, na fábrica de automóveis Toyota, logo 

após a Segunda Guerra Mundial. Naquela época a indústria japonesa tinha 

uma produtividade muito baixa e uma enorme falta de recursos, o que natu-

Figura 5 - Linha de montagem
Fonte: autor

 Disponível em: <http://
www.ebah.com.br/content/

ABAAAAkPAAJ/adminstracao-
cientifica-taylor>
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ralmente a impedia de adotar o modelo da Produção em Massa.

A criação do sistema se deve a três pessoas o fundador da Toyota e mestre 

de invenções, Toyoda Sakichi; seu filho, Toyoda Kiichiro; e o principal execu-

tivo o engenheiro, Taiichi Ohno. O sistema objetivava aumentar a eficiência 

da produção pela eliminação contínua de desperdícios.

O sistema de Produção em Massa, desenvolvido por Frederick Taylor e Henry 

Ford no início do século XX, predominou no mundo até a década de 1990. 

Procurava reduzir os custos unitários dos produtos através da produção em 

larga escala, especialização e divisão do trabalho. Entretanto, este sistema 

tinha que operar com estoques e lotes de produção elevados. No início, não 

havia grande preocupação com a qualidade do produto.

Já no Sistema Toyota de Produção, os lotes de produção são pequenos, per-

mitindo uma maior variedade de produtos. 

Exemplo: Ao invés de produzir um lote de 50 Sedans brancos, produz-se 10 

lotes com 5 veículos cada, com cores e modelos variados. Os trabalhadores 

são multifuncionais, ou seja, conhecem outras tarefas além da sua própria e 

sabem operar mais de uma única máquina. No Sistema Toyota de Produção, 

a preocupação com a qualidade do produto é extrema. Foram desenvolvidas 

diversas técnicas simples, mas extremamente eficientes para proporcionar os 

resultados esperados, como o Kanban e o Poka-Yoke.

De acordo com Taiichi Ohno (1988),

Os valores sociais mudaram. Agora, não podemos vender nossos pro-

dutos a não ser que nos coloquemos dentro dos corações de nossos 

consumidores, cada um dos quais tem conceitos e gostos diferentes. 

Hoje, o mundo industrial foi forçado a dominar de verdade o sistema 

de produção múltiplo, em pequenas quantidades.

Conforme informações disponibilizadas no mesmo endereço, a base de sus-

tentação do Sistema Toyota de Produção é a absoluta eliminação do desper-

dício e os dois pilares necessários à sustentação é o Just-in-time e a Autono-

mação. Just in time se refere a um sistema de administração da produção, 

cuja determinação pode ser produzido, transportado ou comprado anteci-

padamente. Sua utilização pode ser feita por qualquer organização, com a 

finalidade de redução de estoques e custos que daí decorrem. Automação 

Disponível em:  <http://www.
centro.otico.com.br/centro-
otico/tecnologia-processos-
gestao.html>
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(vem do latim Automatus, significando mover-se por si). Trata-se de um sis-

tema automático de controle por meio do qual os mecanismos podem verifi-

car seu próprio funcionamento e, dessa forma, efetuar medições e também 

introduzir correções, sem a necessidade da interferência do homem.

Os 7 desperdícios que o sistema visa eliminar:

• Superprodução, a maior fonte de desperdício; 

• Tempo de espera, refere-se a materiais que aguardam em filas 
para serem processados;

• Transporte, nunca gera valor agregado no produto; 

• Processamento, algumas operações de um processo poderiam 
nem existir;

• Estoque, sua redução ocorrerá através de sua causa raiz; 

• Movimentação; 

• Defeitos, produzir produtos defeituosos significa desperdiçar ma-
teriais, mão de obra, movimentação de materiais defeituosos e 
outros.

Várias empresas ao redor do mundo tem implantado o Sistema Toyota de 

Produção. No entanto, às vezes, com insucesso. A grande dificuldade en-

contra-se no aspecto cultural, tendo em vista que tanto a herança cultural, 

quanto a filosófica dão uma característica particular ao modelo japonês. A 

empresa Toyota passou a ser a maior empresa automobilística mundial no 

ano de 2007 e tal posição só estava prevista para  acontecer no ano de 2008.

Resumo
Nesta aula você pôde verificar que:

• O sistema de produção artesanal – no qual toda a transformação da 

matéria-prima em produto acabado é desenvolvida pelo artesão, que é 

responsável por todas as etapas do processo.

• O sistema de produção em massa – os produtos padronizados são con-

  Disponível em: <http://www.
centro.otico.com.br/centro-
otico/tecnologia-processos-

gestao.html>
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feccionados em larga escala através de linhas de montagem. Este modo 

de produção foi popularizado por Henry Ford (dono da Ford) no início 

do século XX, particularmente na produção do modelo Ford T. A produ-

ção em massa se tornou um modo de produção muito difundido, pois 

permite altas taxas de produção por trabalhador e, ao mesmo tempo, 

disponibiliza produtos a preços baixos;

• O sistema de produção enxuta – os trabalhadores são multifuncionais, ou 

seja, conhecem outras tarefas além de sua própria e sabem operar mais 

que uma única máquina. No Sistema Toyota de Produção a preocupação 

com a qualidade do produto é extrema. Foram desenvolvidas diversas 

técnicas simples, mas extremamente eficientes para proporcionar os re-

sultados esperados.

Atividades de Aprendizagem 
Leia atentamente o texto a seguir para entender os efeitos da globa-
lização sobre o mercado local e regional tendo como ponto de parti-
da a produção artesanal: 

Texto: “O Artesão Tradicional e seu Papel na Sociedade Contemporânea”, 

Lourdes Cedran (adaptado)

“(...) Preso à terra, condicionado ao aproveitamento das condições que seu 
meio social oferece, o artesão procura desenvolver uma atividade grupal que 
nasce e evolui no seio da própria família. A sobrevivência de determinados 
trabalhos artesanais deve-se à transmissão espontânea da aprendizagem do 
artesão-pai para o artesão-filho, o artesão busca nos fatos cotidianos, nos 
signos, nas convenções, nas lendas da história do seu grupo a inspiração 
para sua forma de expressão. Entretanto, o artesão não está consciente do 
seu valor, da expressão artística desse trabalho que é compreendido, sobre-
tudo como um meio de vida. Um meio de vida que lhe garante estritamente 
a sobrevivência (...).

Vítima (...) da cultura tecnológica, o artesão tem-se deparado com o com-
prometimento da liberdade de criar, de expressar-se artisticamente. A capa-
cidade inata, espontânea de criar é aprisionada pelos esquemas de atendi-
mento ao mercado consumidor, levando o artista à estagnação. Daí estarem 
em vias de desaparecimento muitas de nossas manifestações tradicionais, 
folclóricas, de raízes populares.
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Festas populares, por exemplo, de cunho religioso ou profano são cada vez 
mais raras, principalmente no meio urbano, pois as pessoas que as cultivam 
e nelas viam um sentido de vida cultural devocional, condicionadas por va-
lores externos, padronizados pelos novos meios de comunicação, sentem 
vergonha dessa tradição. Da mesma forma, não são mais produzidos com 
o mesmo interesse os vestuários e ornamentos criados pelo próprio povo 
para embelezar e dar colorido a essas festas. As roupas, os adereços, a culi-
nária popular manifestavam a forma do homem do povo ver a realidade, 
constituindo assim o sistema de crenças indispensável para configurar a sua 
história. As bandeiras muito usadas nas tradicionais festas de Santo Antônio, 
São João e São Pedro tendem a desaparecer, pois não têm mais sua antiga 
força junto às pessoas e não há praticamente quem se interesse por fazê-las.

O artesão tradicional não é meramente um copista, porém, para atender as 
solicitações dos meios urbanos, dos esquemas turísticos, vê-se obrigado, às 
vezes, a optar pela simples cópia, coagido por necessidades econômicas ou 
pelas próprias pressões que os esquemas culturais passam a exercer.

(...). Infelizmente, os [artesãos] que atendem à demanda dos centros urba-
nos fabricam peças encomendadas, cujos pedidos são orientados segundo 
as necessidades do mercado consumidor (...).

O santeiro brasileiro, por exemplo, tende a desaparecer, pressionado por 
solicitações semelhantes que induz a copiar, reproduzir, centenas de traba-
lhos iguais em troca de um salário insignificante (...).

Para a maior parte dos santeiros, resistir à demanda está tornando-se cada 
vez mais difícil, na medida em que, para sobreviver, vêem-se obrigados a 
aceitar as exigências do turismo, dos comerciantes em geral. O artesão pas-
sou a produzir em função do consumidor, sendo necessariamente tolhida 
sua criatividade (...).

Para exemplificar melhor, citemos o caso dos mamulengos – espécie de 
teatro de marionetes mais primitivo, o que os franceses chamam de polichi-
nelo. Esses bonecos são feitos através de um processo rudimentar, de lata, 
pedaços de pau, chita e mesmo sabugo de milho e, num palco empanado, 
contam estórias trágicas ou lendas da região. O mamulengo ou Babau, seu 
nome popular, era facilmente encontrado no interior do nordeste ou em ou-
tras regiões agro-pastoris, até que decoradores, comerciantes interessados 
em revender, como peça em extinção, foram para o interior procurando me-
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sas de mamulengo, pelas quais pagavam um preço mínimo. (...) Assim é que 
muitos dos nossos artesãos vivem em condições precárias, com um futuro 
obscuro, graças à falta de condições infraestruturais. (...) Já há ... obstáculos 
que dificultam o acesso ao artista que, pressionado por certos esquemas 
turísticos desloca-se de sua cidade de origem para centros maiores onde 
lhes acenam possibilidades de ampliação das perspectivas financeiras. O ar-
tesão distancia-se, assim, de suas próprias raízes, confundindo-se, influen-
ciado pelos novos meios de comunicação, como rádio, e, principalmente, a 
televisão”.

I- Observe no texto sugerido as questões abaixo:

- as características do trabalho artesanal e a que valores se relacionam;

- a relação do artesanato com a cultura tecnológica;

- a interferência de elementos externos ao contexto da produção artesanal;

II- Pense a produção e o comércio de fabricação própria em sua cidade sob 

os seguintes aspectos:

1. Quais são as características dessa produção?

2. Quais são as matérias-primas mais utilizadas e a procedência?

3. Os tipos de matérias-primas utilizadas produzem algum impacto ambien-

tal e/ou risco à saúde dos trabalhadores?
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4. Quais são as principais dificuldades encontradas pelos fabricantes locais?

5. Quais são as interferências do mercado tecnológico sobre essa produção?

III – Através da síntese do item II, elabore uma tabela contendo: na primeira 

coluna, as matérias-primas utilizadas; na segunda coluna, o valor do preço 

unitário de cada uma das matérias-primas; na terceira coluna, a quantidade 

de matéria-prima necessária para a elaboração de uma peça; e na última 

coluna, coloque o cálculo do custo da matéria-prima (você terá esse valor 

multiplicando a quantidade necessária pelo preço unitário). 

Exemplo da tabela:

Matéria-prima Valor unitário Quantidade Custo

IV - Faça um levantamento sobre quais os outros componentes que devem 

entrar no preço do produto, por exemplo: energia elétrica utilizada, embala-

gem, transporte, etc. Em seguida, faça uma estimativa de custos que deverá 

ser acrescentada ao valor da tabela.
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Prezado/a estudante,

Você acabou de estudar o conteúdo da primeira aula. Mas ainda há muito 

pela frente. Prepare-se para prosseguir no estudo. Na próxima aula estuda-

remos as teorias produtivas.
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Nesta aula serão apresentadas as principais teorias sobre os sistemas pro-

dutivos desenvolvidos após a primeira Revolução Industrial e que estão em 

vogam ainda hoje.

Para o estudo desta aula você deve ter absorvido bem os conceitos, princi-

palmente, de produção em massa e produção enxuta demonstrados na aula 

1. Esses conceitos iniciais são importantes para que você compreenda como 

se desenvolveram as teorias dos sistemas de produção ao longo do tempo.

Nosso objetivo é fazer com que você tenha conhecimento dos modelos de 

produção fordista, toyotista e volvista e identifique as diferenças entre cada 

modelo, além disso, suas influências na produção de outros  sistemas ao 

longo do tempo.

2.1 Henry Ford e a produção em massa
Você já ouviu falar nele. você se lembra?

Apesar de serem localizadas em uma mesma cidade, as organizações na 

indústria automobilística, durante o período de produção manual, eram des-

centralizadas. A coordenação do sistema era feita diretamente pelo dono, 

que mantinha contato com todos os envolvidos: clientes, operários, forne-

cedores, etc.

Aula 2. Teorias produtivas

Objetivos:

• identificar as principais teorias sobre os sistemas produtivos; 

• reconhecer o desenvolvimento das teorias produtivas ao longo 

o tempo; e

• distinguir os modelos, fordista, toyotista e volvista e suas prin-

cipais diferenças. 
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Você já imaginou isso com o mercado globalizado de hoje? Seria impossí-

vel!!!

Mesmo com um ganho produtivo alguns problemas eram evidentes: o proje-

to variava quase que de veículo para veículo, o volume de produção era baixo 

e as máquinas eram de uso geral. Vários empregados após se especializarem 

no ofício, que dependia de alto grau de especialização, tendiam a abrir sua 

própria empresa após alguns anos de experiência. A produção tinha custos 

altos e esses não diminuíam com o aumento do volume. Só os ricos podiam 

comprar carros que, em geral, eram pouco confiáveis e de baixa qualidade.

Através do uso de novos conceitos de produção, Henry Ford conseguiu uma 

alta redução de custos e grande melhora na qualidade dos produtos, este 

fato ocorreu no final do século XIX, onde a indústria estava atingindo outro 

patamar tecnológico e econômico.

O conceito-chave da produção em massa não é a ideia de linha contínua, 

como muitos pensam, mas a completa e consistente intercambiabilidade de 

partes e a simplicidade de montagem.

Cada operador montava grande parte de um carro, antes de prosseguir para 

o próximo. Tinham de obter as peças necessárias, ajustá-las até que se adap-

tassem e, então, aparafusá-las em seus lugares. O tempo trabalhado antes 

que as mesmas operações fossem novamente repetidas totalizava 514 mi-

nutos. 

Em agosto de 1913, as vésperas da implementação da linha de montagem 

móvel, o ciclo de tarefa médio do montador da Ford havia caído de 514 para 

2,3 minutos.  Com a linha de montagem esse tempo caiu para 1,19 minutos 

As mudanças implantadas permitiram reduzir o esforço humano na monta-

gem, aumentar a produtividade e diminuir os custos proporcionalmente à 

elevação do volume produzido. Além disso, os carros Ford foram projetados 

para uma facilidade de operação e manutenção sem precedentes na indús-

tria. A combinação de vantagens competitivas elevou a Ford à condição de 

maior indústria automobilística do mundo e sepultou a produção manual.

Conforme Sampaio (2005) o trabalhador da linha de montagem tinha ape-

nas uma tarefa. Ele não comandava componentes, não preparava ou repara-

va equipamentos, nem inspecionava a qualidade, ele nem mesmo entendia 
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o que o seu vizinho fazia. Para pensar em tudo isso, planejar e controlar as 

tarefas surgiu a figura do engenheiro industrial.

O operário não tinha nenhuma perspectiva de carreira neste novo sistema e 

a tendência é que se desabilitasse totalmente. Com a passagem do tempo a 

superespecialização e perda das habilidades tornou-se uma tendência, atin-

gindo também os outros níveis hierárquicos. Exatamente contrário ao que 

se vê hoje.

A Ford produzia todos os componentes dentro da própria empresa. Isso se 

deu pela necessidade de peças com tolerâncias mais estreitas e prazos de 

entrega mais rígidos. Depois de algum tempo, a Ford estava apta a produzir 

em massa praticamente tudo de que necessitava. Mas ela mesma não tinha 

ideia de como gerenciar globalmente a si própria sem ser centralizando to-

das as decisões. Essa é uma das principais raízes do declínio da empresa nos 

anos 30.

Foi Alfred Sloan, da General Motors, que resolveu o impasse que vitimou 

a Ford. Ele dividiu a empresa, implantando um rígido sistema de controle, 

criou uma linha de cinco modelos básicos de veículos para atender melhor 

o mercado (a Ford tinha apenas o modelo T na cor preta) e criou também 

funções na área de finanças e marketing. Dessa forma, conseguiu estabe-

lecer uma forma de convivência do sistema de produção em massa com a 

necessidade de gerenciar uma organização gigantesca e multifacetada.

Por décadas o sistema criado por Ford e aperfeiçoado por Sloan funcionou 

perfeitamente e as empresas americanas dominaram o mercado de automó-

veis. Mas, a partir de 1955, a tendência começou a se inverter. O modelo 

começava a dar sinais de esgotamento.

Na Europa, grandes fabricantes surgiram aplicando os mesmos princípios e 

desenvolveram veículos mais adaptados às condições do continente. Para-

lelamente, a força de trabalho tornou-se, cada vez mais, reivindicativa em 

torno de questões como salários e jornadas de trabalho.

A crise do petróleo dos anos 70 encontrou as indústrias europeias e ame-

ricanas em um patamar de estagnação. A ascensão de novos concorrentes 

vindos do Japão colocou, definitivamente, em cheque o modelo de produ-

ção em massa. 

Disponível em < http://
dc349.4shared.com/doc/
r408IZWR/preview.html>
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Parte dos princípios tayloristas-fordistas ainda é válida em muitas condições 

específicas de empresas, meio ambiente, tecnologia, países, etc.

Busque no seu cotidiano, exemplos que ilustrem a afirmativa acima.

2.2  Toyota - a ascensão da produção   
	 flexível
O Sistema Toyota de Produção, também chamado de Produção enxuta e 

Lean Manufacturing, surgiu no Japão, na fábrica de automóveis Toyota, logo 

após a Segunda Guerra Mundial. Nesta época a indústria japonesa tinha 

uma produtividade muito baixa e uma enorme falta de recursos o que, natu-

ralmente, impedia adotar o modelo da Produção em massa.

Na década de 50, a fábrica da Toyota era localizada em Nagoya e sua força 

de trabalho era composta, essencialmente, por trabalhadores agrícolas.

Após o término da Segunda Guerra, a Toyota estava determinada a partir 

para a produção em larga escala. Para isso, no entanto, deveria encarar al-

guns problemas:

• o mercado doméstico era pequeno e exigia uma gama muito grande de 

tipos de produtos; 

• a força de trabalho local não se adaptaria ao conceito taylorista; 

• a compra de tecnologia no exterior era impossível; 

• a possibilidade de exportações era remota. 

Para contornar parte das dificuldades, o Ministério da Indústria e Comércio 

japonês (MITI) propôs uma série de planos protegendo o mercado interno, 

forçando a fusão das indústrias locais e dando, assim, origem a três grandes 

grupos. A visão era de longo prazo.

Trabalhando na reformulação da linha de produção e impedidos pelas limi-

Disponível em < http://
dc349.4shared.com/doc/
r408IZWR/preview.html>
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tações ambientais, Toyoda e Ohno (engenheiro) desenvolveram uma série 

de inovações técnicas, que possibilitavam uma redução no tempo necessário 

para alteração dos equipamentos de moldagem. Assim, modificações nas 

características dos produtos tornaram-se mais simples e rápidas. Isso levou a 

uma inesperada descoberta: tornou-se mais barato fabricar pequenos lotes 

de peças estampadas, diferentes entre si, que enormes lotes homogêneos.

As consequências foram a redução dos custos de inventário e, mais impor-

tante, a possibilidade quase instantânea de observação dos problemas de 

qualidade, que podiam ser rapidamente eliminados. É claro que tudo isso 

exigia a presença de operários bem treinados e motivados.

Trabalhando com mão de obra diferenciada, Ohno realizou uma série de 

implementações nas fábricas. A primeira foi agrupar os trabalhadores em 

torno de um líder delegou responsabilidades sobre uma série de tarefas. 

Com o tempo, isso passou a incluir conservação da área, pequenos reparos e 

inspeção da qualidade. Finalmente, quando os grupos estavam funcionando 

bem, passaram a ser marcados encontros para discussão de melhorias nos 

processos de produção.

Outra ideia interessante de Ohno foi possibilitar a qualquer operário parar a 

linha caso detectasse algum problema, evitando o procedimento. Isso não 

era possível na linha de montagem da Ford, pois a detecção de problemas 

ocorria, apenas, no final da linha, gerando grandes quantidades de retraba-

lho e aumento de custos. Observa-se que, no início, a linha parava a todo 

instante, mas com o tempo os problemas foram sendo corrigidos e não só a 

quantidade de defeitos caiu, como a qualidade geral dos produtos melhorou 

significativamente.

Outro aspecto importante, equacionado, foi o da rede de suprimentos. A 

montagem final de um veículo responde por, apenas, 15% do trabalho total 

de produção. Os processos precedentes incluem a montagem de aproxima-

damente 10.000 peças em 100 conjuntos principais. Coordenar e sincroni-

zar este sistema é um desafio.

Tanto a Ford como a General Motors fizeram uma tentativa de integração 

do conjunto de etapas num único sistema de comando burocrático. O pro-

blema, porém era como conseguir que todos os subsistemas funcionassem 

com eficiência, alta qualidade e baixo custo.

Disponível em <http://
direitousp.freevar.com/curso/
wood.htm>
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A questão foi respondida pela Toyota que organizou seus fornecedores em 

grupos funcionais e estes utilizavam os mesmos sistemas com os subfor-

necedores construindo, assim, uma estrutura piramidal. O relacionamento 

cliente fornecedor incluía parceria com finalidade em longo prazo.

Atividade de Aprendizagem
Agora, compare os dois quadros destacados e escreva, com suas palavras, as 

características mais marcantes que você identificou em cada processo.

Por um lado os fornecedores da Toyota eram companhias independentes, 

reais centros de lucro. Por outro, eram intimamente envolvidos com o de-

senvolvimento dos produtos da empresa. O fluxo de componentes era coor-

denado com base num sistema que ficou conhecido como Just-in-Time. Esse 

sistema, que opera com a redução dos estoques intermediários remove, por 

isso, as seguranças e obriga cada membro do processo produtivo a antecipar 

os problemas e evitar que eles ocorram.

Outros aspectos da organização, a engenharia e o desenvolvimento de pro-

dutos, também foram influenciados pelos princípios adotados na produção. 

Enquanto nas companhias de produção em massa o problema da complexi-

dade técnica teve como resposta uma divisão minuciosa de especialidades, 

na Toyota optou-se pela formação de grupos sob uma liderança forte, inte-

grando as áreas de processo, produto e engenharia industrial.

Toyoda e Ohno levaram mais de 20 anos para implementar completamente 

essas ideias e o impacto foi enorme, com consequências positivas para a pro-

dutividade, qualidade e velocidade de resposta às demandas do mercado. O 

sistema flexível da Toyota foi, especialmente, bem sucedido em capitalizar 

as necessidades do mercado consumidor e se adaptar às mudanças tecno-

lógicas.
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A Toyota necessita hoje de quase metade do tempo e investimento de um 

produtor convencional para lançar um novo veículo. Por outro lado, enquan-

to as fábricas da Ford e General Motors procuram produzir um modelo por 

planta, as da Toyota fazem dois ou três. O tempo médio de permanência 

dos modelos no mercado também é diferente: os carros japoneses têm um 

ciclo de vida inferior à metade do ciclo de vida dos carros americanos. Sob 

o aspecto distribuição, os japoneses também inovaram, transferindo para a 

rede de vendas o conceito de parceria utilizado com os fornecedores e cons-

truíram uma relação de longo tempo. Conseguiu-se, assim, integrar toda a 

cadeia produtiva, em um sistema funcional e ágil.

No fim dos anos 60, a Toyota já trabalhava totalmente dentro do conceito 

de produção flexível. Os outros fabricantes de veículos japoneses também 

passaram a adotar os mesmos princípios, embora não se possa falar que isso 

tenha ocorrido ou ocorra de forma completa.

Nos anos 80, o mundo estava no mesmo ponto de difusão da ideia de pro-

dução flexível dos anos 20 em relação a ideia de produção em massa. Mas 

criar uma analogia desse tipo e concluir que a influência dos dois conceitos 

sobre as organizações terá grau semelhante pode ser perigosamente sim-

ples. O próprio toyotismo talvez não se reconheça quando aplicado fora das 

suas fronteiras originais. Ao contrário, os transplantes geográficos parecem 

levar a caminhos diferentes, ainda que mantenham alguns princípios origi-

nais intactos.

Ainda que não se possa duvidar da evolução e do impacto causado pelas 

mudanças implantadas por Toyoda e Ohno, também não é possível dissociá-

-las do quadro mais amplo que as gerou e as sustenta.

Um empresário japonês, chamado Kuniyasu Sakai, sustentava que a orga-

nização piramidal que é a base de grandes grupos do Japão, apresenta se-

melhança com o mundo feudal da idade média. Na base da pirâmide estão 

milhares de pequenas empresas que empregam a maioria da mão de obra 

disponível. Esta faz o papel de servo, submetida as pressões para que se re-

duzam os custos e  com margens de lucros mínimos.

Sakai considera que começam a aparecer rachaduras ameaçadoras para a 

sobrevivência desse sistema. As mais importantes estariam ligadas a queda 

relativa do padrão de devoção dos empregados às empresas. Uma mudança 

sensível dos padrões comportamentais e culturais, o surgimento de novas 

Disponível em <http://
direitousp.freevar.com/curso/
wood.htm>
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atitudes e expectativas em relação a vida e ao trabalho, complementaria um 

quadro potencialmente perigoso.

Talvez isso seja insuficiente para abalar o sistema inaugurado pela Toyota, 

principalmente, se contraposto aos sucessos já alcançados e amplamente 

estudados e divulgados. 

Isto teria como consequência a catalização das contradições internas da pi-

râmide minando-a internamente. Ao mesmo tempo o conjunto de fatores 

trabalharia sobre o meio, enfraquecendo a capacidade de adaptação e tam-

bém a flexibilidade do sistema.

Atividade de Aprendizagem
Depois de refletir sobre esses sistemas de produção, busque no cotidiano das 

empresas de sua cidade (de qualquer produto) características que as identi-

fiquem com o fordismo e com o toyotismo.

Fordismo Toyotismo

2.3	Volvo:	flexibilidade	criativa
A Volvo, apesar do seu grande porte (responde por 15% do produto nacio-

nal bruto e 12.5% das exportações suecas), tem se caracterizado por um 

alto grau de experimentalismo. Seus experimentos chamam a atenção por 

desafiarem os princípios fordistas e toyotistas, embora, muitas vezes, sejam 

confundidos com um simples retorno à produção manual.

A introdução gradativa de inovações tecnológicas e conceituais nas plantas 

de Kalmar (1974), Torslanda (1980/81) e Uddevalla (1989) representam um 

valioso campo empírico para a análise organizacional.

Uddevalla, a mais nova planta, combina flexibilidade funcional na orga-
nização do trabalho com um alto grau de automação e informatiza-
ção. É também um excelente exemplo do conceito de produção diversificada 

de qualidade. Sua estratégia parece combinar os requisitos e as demandas 

do mercado, os aspectos tecnológicos, os imperativos do dinâmico processo 

Disponível em < http://
direitousp.freevar.com/curso/

wood.htm >
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de transformação da organização do trabalho e as instáveis condições da 

reestruturação da indústria.

Atividade de Aprendizagem
Analise o mercado de automóveis de sua cidade. Pesquise nas lojas de auto-

móveis quais seriam as demandas do mercado consumidor?

Operando num mercado de trabalho complexo, a Volvo adequou sua estra-

tégia a dois fatores fundamentais: a internacionalização da produção e a 
democratização da vida no trabalho.

Uddevalla foi concebida e construída levando em consideração a presença 

humana. O nível de ruído é baixo, a ergonomia está presente em todos os 

detalhes e o ar é respirável. Um armazém de materiais, no centro da fábrica, 

alimenta seis oficinas de montagem totalmente independentes. A capaci-

dade de produção é de 40.000 carros por ano, para um único turno de 

trabalho.

A planta combina centralização e automação do sistema de manuseio de 

materiais com a utilização de mão de obra altamente especializada em um 

sistema, totalmente, informatizado e de tecnologia flexível. A organização 

do trabalho é baseada em grupos. Os operários foram transformados de 

montadores de partes em construtores de veículos. Assim, cada grupo con-

segue montar um carro completo num ciclo de duas horas.

Altas taxas de turnover, absenteísmo crônico e utilização de mão de obra 

estrangeira são de muito tempo marcas do mercado de trabalho sueco. Des-

de a metade dos anos 80, os jovens suecos passaram a rejeitar empregos 

que refletissem conceitos tayloristas. Isto está ligado não só aos constantes 

esforços de reestruturação do trabalho como ao fato de a Suécia ter o mais 
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alto índice de uso de robôs entre todos os países industrializados. Por outro 

lado, o país tem uma longa tradição social-democrata e os sindicatos têm 

posição extremamente forte. Assim, o processo de inovações na Volvo tem 

sido dirigido pela empresa, mas com participação ou acordo dos sindicatos.

Nos anos 70, o aumento da competitividade dos produtores a nível mundial, 

a necessidade de maior variedade de modelos para atender o mercado e 

a crescente pressão da mão de obra potencializaram a racionalização da 

produção de veículos baseada em automação e flexibilidade. Nos anos 80, 

essas tendências foram acentuadas e acrescidas de maiores exigências re-

lacionadas à qualidade dos produtos. A rigidez e limitações das linhas de 

montagem ficaram expostas. Na Volvo, o caminho em direção à automação 

e ao aumento da flexibilidade ocorreu em um cenário de compromisso com 

os conceitos de grupo autônomo de trabalho e enriquecimento das funções.

Além disso, Uddevalla situa-se numa região em processo de declínio econô-

mico. O governo sueco ofereceu ajuda financeira a Volvo para que sua nova 

planta fosse ali localizada.

O sindicato também foi envolvido desde o início, participando dos grupos de 

definição e projeto. De partida, foram estabelecidas quatro condições para 

a planta:

• A montagem deveria ser estacionária; 

• Os ciclos de trabalho deveriam ter no máximo 20 minutos; 

• As máquinas não poderiam fixar o ritmo; 

• A montagem não deveria exceder 60% do tempo total de trabalho dos 

operários. 

O projeto atendeu todos os pedidos do sindicato exceto o último. Uma ob-

servação importante é que o gerenciamento da Volvo se dividia, em relação 

ao projeto de Uddevalla, entre “inovadores” e “tradicionalistas”. Os sindi-

catos alteraram o balanço em favor dos “inovadores”. Esta posição compro-

meteu-os, ainda mais, com o sucesso do projeto. 

A planta iniciou suas operações em 1988 e ficou totalmente operacional, 

com cerca de mil empregados, no final de 1989. Está dividida em três áreas: 
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oficinas de materiais, oficinas de montagem e prédio administrativo.

Todo o transporte de materiais é automatizado. Em cada uma das seis ofi-

cinas de montagem, trabalham 80 a 100 operários divididos em grupos de 

oito a dez, sob a supervisão de um único gerente. Cada grupo tem todos os 

elementos para montar três veículos simultaneamente. As tarefas são distri-

buídas de acordo com as competências, que são constantemente aperfeiço-

adas. O planejamento dos recursos humanos é parte integral da estratégia 

de produção.

O objetivo da Volvo é projetar um trabalho tão ergonomicamente perfeito, 

que torne os operários mais saudáveis. Além desses aspectos, existe toda 

uma infraestrutura de apoio. Cada grupo de trabalho possui salas espaçosas 

equipadas com cozinha, banheiro, chuveiros e até um computador. A planta 

é iluminada com luz natural e os ambientes são extremamente limpos. Antes 

de iniciar o trabalho, cada novo operário passa por um período de treina-

mento de quatro meses seguidos, posteriormente, por mais três períodos de 

aperfeiçoamento. Espera-se que, ao final de dezesseis meses, ele seja capaz 

de montar totalmente um automóvel.

Uma característica interessante é que 45% da mão de obra é feminina, o 

que é causa e consequência de várias alterações no sistema de produção.

O objetivo de tudo isso é, obviamente, aumentar a produtividade, reduzir 

custos e produzir com a mais alta qualidade.

A Volvo, especialmente na planta de Uddevalla, combinou aspectos da pro-

dução manual com alto grau de automação. Isso permitiu imensa flexibilida-

de tanto de produto quanto de processo. Complementarmente, a re-profis-

sionalização dos operários ajustou-se à necessidade de enfrentar a demanda 

por produtos variados, competitivos e de alta qualidade. A combinação de 

alta tecnologia com um criativo projeto socio-técnico também possibilitou 

uma redução da intensidade de capital. 

Além de provar-se uma alternativa economicamente viável, Uddevalla pro-

vou que é possível atingir objetivos através de uma organização flexível e 

criativa. 

 Disponível em < http://
direitousp.freevar.com/curso/
wood.htm>
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Atividade de Aprendizagem
Bem, agora elabore diretrizes de um modelo de sistema de produção que 

você julgue adequado para uma empresa, levando em consideração a quali-

dade de vida no ambiente de trabalho.

Resumo
Nesta aula você estudou:

• A teoria da produção em massa implementada por Ford na indústria 

automobilística onde, o conceito-chave da produção está ligado, prin-

cipalmente, a completa e consistente intercambiabilidade de partes e a 

simplicidade de montagem;

• O sistema de produção implementado por Toyoda e Ohno (engenheiro), 

desenvolveu uma série de inovações técnicas que possibilitavam uma re-

dução no tempo necessário para alteração dos equipamentos de molda-

gem. Ocasionando, assim, modificações nas características dos produtos, 

tornando-os mais simples e rápidas. Isso levou a uma inesperada desco-

berta: tornou-se mais barato fabricar pequenos lotes de peças estampa-

das, diferentes entre si, que enormes lotes homogêneos;

• O sistema Volvo de produção, especialmente na planta de Uddevalla, 

onde existe a combinação de aspectos da produção manual com alto 

grau de automação. Isto permitiu imensa flexibilidade tanto de produto 

quanto de processo. Complementarmente, a re-profissionalização dos 

operários ajustou-se à necessidade de enfrentar a demanda por produtos 

variados, competitivos e de alta qualidade. A combinação de alta tec-

nologia com um criativo projeto socio-técnico também possibilitou uma 

redução da intensidade de capital.

Acesse o endereço 
 http://www3.dsi.uminho.pt/ebeira/

setembro_05/industrias.htm
Neste site, você vai encontrar 9 

filmes sobre sistemas de produção 
industrial.

Vale a pena assistir, pois eles 
ilustram o conteúdo abordado nesta 

aula.
Leia também a História da 

Industrialização no Brasil, disponível 
em:

http://pt.wikipedia.org/
wiki/Hist%C3%B3ria_da_

industrializa%C3%A7%C3%A3o_
no_Brasil
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Prezado(a) estudante,

Ao terminar esta aula você avançou mais um pouco em seu processo de 

aprendizagem. Na próxima aula abordaremos  Qualidade – família ISSO 

9000, 14000 e PDCA. Se você nunca ouviu falar sobre esses temas não se 

preocupe, pois vamos tratar destas questões a seguir.
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Aula 3. Qualidade – Família ISO 9000,   
  14000 E PDCA

Objetivo:

• reconhecer as famílias de normas Iso 9000 e 1400.

Caro(a) estudante,

Esta aula traz uma breve abordagem sobre as famílias de normas ISO 9000 

e 14000. As normas podem ser aplicadas em empresas com os modelos 

produtivos que você viu na aula anterior. Elas visam a melhoria da qualidade 

dos produtos e serviços de um empreendimento.

Para uma melhor compreensão deste novo tema você teve ter entendido de 

maneira clara como funcionam as teorias produtivas mostradas na última 

aula. As famílias ISO são aplicadas no controle de qualidade das empresas 

que seguem os modelos teóricos produtivos demonstrados na aula 2

Vamos começar mostrando que ISO não é a abreviação de International Or-

ganization for Standardization. A sigla ISO vem do grego ISOS que significa 

igual. Mais de 500 mil empresas, em mais de 151 países, são certificadas 

pela ISO.

O site Talkt traz a informação de que a série de normas ISO não pode ser 

adaptada, tem de ser utilizada integralmente para garantir uma padroniza-

ção. As normas brasileiras são precedidas de NBR. Exemplo: NBR ISO 9001. 

Principais objetivos da organização ISO: 

• Favorecer o desenvolvimento da normalização e das atividades conexas 

no mundo;

• Facilitar o comércio de bens e serviços entre os países;

• Desenvolver a cooperação nas áreas intelectual, científica, técnica e eco-

nômica.
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Principais áreas das normas ISO: 

• Produto;

• Certificação de laboratórios que testam produtos e métodos (ISO 

25,38,43,45,49);

• Meio Ambiente (Série ISO 14000);

• Garantia da Qualidade e Gestão da Qualidade (Série ISO 9000).

Atividade de Aprendizagem
Observando as informações do conteúdo, descreva em quais locais e situa-

ções do seu cotidiano podem ser aplicadas essas normas.

3.1 Histórico do ISO 9000
• Exércitos (pós-guerra) e empresas, cada um tinha as suas normas; 

• Em 1979, as normas passaram a ser nacionais. Cada país tinha as suas, 

mas mesmo assim era difícil uma fábrica exportar para vários países um 

mesmo produto que atendesse às normas de qualidade exigidas por cada 

país específico. 

Em 1987 surgiu a Série ISSO 9000 para resolver a garantia da qualidade. Os 

objetivos da Série ISO 9000:1987 são:

• Servir de referência mundial para as empresas que querem ter um siste-

ma de qualidade e da garantia da qualidade;

• Servir de referência em situações contratuais;

Disponível em < http://www.
takttime.net/artigos-lean-

manufacturing/tqc-qualidade-
total/organismo-iso/>
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• Servir para certificação por terceira parte (auditor). 

Série ISO 9000:1994

Composta pelas seguintes normas: ISO 8402 – terminologia; ISO 9000 e 

suas partes: conselho para seleção e uso; ISO 9000-1: explica a utilidade das 

outras normas da série; ISO 9000-2: diretrizes para a aplicação das normas; 

ISO 9001/9002/9003; ISO 9000-3: aplicação da norma ISO 9001 para sof-

twares; ISO 9001: modelo para a garantia da qualidade, para conformidade 

às exigências específicas durante as atividades de projeto, desenvolvimento, 

produção, instalação e serviços associados; ISO 9002: modelo para a garan-

tia da qualidade e conformidade às exigências específicas durante a produ-

ção, instalação e serviços associados; ISO 9003: modelo para a garantia da 

qualidade, para conformidade durante inspeção e ensaios finais; ISO 9004 e 

suas partes: gestão da qualidade total; ISO 9004-1: aplicação dos conceitos 

relativos à gestão da qualidade; ISO 9004-2: gestão da qualidade em servi-

ços; ISO 9004-3: processos contínuos; ISO 9004-4: melhoria na qualidade; 

ISO 9004-5: planos da qualidade; ISO 9004-6: garantia da qualidade em 

projetos; ISO 9004-7: gestão da configuração; ISO 9004-8: princípios da 

qualidade e suas aplicações às práticas de gestão; ISO 9011: diretrizes para 

auditoria e habilidades dos auditores.

Certificação: certificado emitido por uma terceira parte (não é o cliente 

nem o fornecedor). O certificado diz que o sistema de garantia da qualidade 

adotado pela empresa corresponde aos requerimentos da norma escolhida 

(ISO 9001, 2, 3).

3.1.1 ISO 9000:2000
A norma ISO 9000: 2000 apresenta a seguinte composição: introdução -  se-

ção 1, objetivo e campo de aplicação;  - seção 2, fundamentos do sistema de 

gestão da qualidade; -  seção 3, termos e definições; anexo a metodologia 

utilizada no desenvolvimento do vocabulário.

Conforme informações do mesmo site um dos fatores críticos para imple-

mentação eficaz de um Sistema de Gestão da Qualidade, baseado nos requi-

sitos da norma ISO 9001: 2000 consiste em compreender o foco no cliente 

e a melhoria contínua. Esta é uma das principais dificuldades que a alta 

direção das empresas encontra, pois em muitas empresas ainda não se sabe 

Disponível em: <http://www.
takttime.net/artigos-lean-
manufacturing/tqc-qualidade-
total/organismo-iso/>



Rede e-Tec Brasil 46 Controle de Estoque, Financeiro e da Produção

como o foco no cliente pode auxiliar e também não se conhece os mecanis-

mos para avaliar se a melhoria contínua foi obtida.

Atividade de Aprendizagem
Descreva quais são os principais objetivos da série de normas ISO 9000 e 

qual é a importância dessas normas nas organizações das empresas.

3.2 ISO 14000
Ainda com informações do mesmo site destacamos que a norma se aplica 

a qualquer organização que deseja: implantar, manter e aprimorar um SGA 

(Sistema de Gestão Ambiental); assegurar-se do atendimento à sua política 

ambiental; demonstrar tal conformidade a terceiros; buscar certificação de 

seu SGA por uma empresa externa; realizar autoavaliação e emitir declara-

ção de conformidade à norma.

3.2.1 Estrutura 14000:1996
• 14001: SGA - especificação e diretrizes para o uso;

• 14004: SGA - diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de 

apoio;

• 14010: Diretrizes para auditoria ambiental - Diretrizes gerais;

• 14011: Diretrizes para auditoria ambiental - Procedimentos de auditoria;

• 14012: Diretrizes para auditoria ambiental - Critérios de qualificação 

para auditores ambientais. 

3.2.2 Estrutura 14000:2004
• 14001: SGA - especificação e diretrizes para o uso;
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• 14004: SGA - diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de 

apoio;

• 19011: Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/

ou ambiental;

• Tem que ser implementada integralmente e em todos os setores (Não só 

no processo produtivo, mas em todos os setores “de verdade”);

• Objetivo: racionalização da utilização dos recursos (Não é poluir menos 

como muita gente pensa);

• Redução dos custos = motivo do sucesso (a gestão está principalmente 

ligada à organização da empresa e não somente à gestão dos recursos 

naturais); 

• Pode-se utilizar outros modelos de qualidade ambiental, mas só esse é 

certificado para exportar e receber empréstimos; 

• Envolve todas as partes interessadas, pois o meio-ambiente pertence a 

todos;

• Semelhança com a ISO 9000: abordagem de processo, aplicabilidade, 

política, termos genéricos; 

• A norma só assegura que a empresa está cumprindo as leis. Não assegu-

ra que ela não faz mal ao meio-ambiente. 

Passivo ambiental (resíduos tóxicos): está começando a ser incorporado 

à contabilidade. O SGA tenta minimizar esse passivo e racionalizar a utiliza-

ção dos recursos (= maior lucro).

Dificuldade do Protocolo de Kyoto: as metas são para os países e não 

para as empresas. Criando-se um problema na hora de se fazer o rateio das 

metas entre todas as empresas do país.

3.2.3	Princípios	da	série	ISO	14000
• Comprometimento e política;

• Planejamento de acordo com as normas e leis locais; 
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• Implementação: treinamento, documentação, elaboração de planos de 

emergência; 

• Medição e avaliação: monitoramento e registros dos impactos ambien-

tais; 

• Análise crítica e melhoria. 

Sistemas integrados de gestão.
No site Talkt Consultoria Lean consta que normalmente, as empresas que já 

possuem um SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade), certificado ISO 9001, 

buscam integrar com o sistema de gestão existente, requisitos, processos, 

políticas e procedimentos (entre outros) de um sistema de gestão ambiental 

(SGA). A série de normas ISO 14000 pode auxiliar as empresas na implemen-

tação e manutenção de um SGA, analogamente à série ISO 9000 para SGQ.

Os objetivos da norma ISO 14001 é auxiliar as empresas na gestão dos as-

pectos ambientais de seus processos, produtos e/ou serviços, possibilitando 

a gestão dos impactos ambientais resultantes. Um dos principais conceitos 

da norma é o comprometimento com a melhoria contínua, o qual requer 

que a organização trabalhe continuamente com o objetivo de melhorar o 

seu SGA e, assim, reduza os impactos ambientais negativos, aumentando, 

ao mesmo tempo, os impactos positivos.

A série publicada em 1996 e agora com nova versão republicada em 2004 

estabelece requisitos genéricos para SGA’s aplicáveis a todo tipo de organi-

zação. 

Atividade de Aprendizagem
Para que a série de normas ISO 14000 seja implantada adequadamente, é 

necessário que a série de normas ISO 9000 já esteja implantada na empresa? 

Justifique.

 Disponível em: <http://www.
takttime.net/artigos-lean-

manufacturing/tqc-qualidade-
total/organismo-iso/>
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3.3 Ciclo PDCA
Verena afirma que o Ciclo PDCA é um ciclo de análise e melhoria, criado por 

Walter Shewhart, em meados da década de 20 e disseminado para o mundo 

por Deming. Esta ferramenta é de fundamental importância para a análise 

e melhoria dos processos organizacionais e para a eficácia do trabalho em 

equipe.

O Ciclo PDCA (em inglês Plan, Do, Check and Action) é uma ferramenta 

gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance das metas neces-

sárias à sobrevivência de uma organização, sendo composto pelas seguintes 

etapas:

Planejar (PLAN)

• Definir as metas a serem alcançadas;

• Definir o método para alcançar as metas propostas.

Executar (DO)

• Executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de planeja-

mento;

• Coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação do 

processo;

• Nesta etapa, são essenciais a educação e o treinamento no trabalho.

Verificar, checar (CHECK)

• Verificar se o executado está conforme o planejado, ou seja, se a meta foi 

alcançada dentro do método definido;

• Identificar os desvios na meta ou no método.

Agir corretivamente (ACTION)

• Caso sejam identificados desvios, é necessário definir e implementar so-

luções que eliminem as suas causas;

Disponível em: <http://www.
trabalhosfeitos.com/ensaios/o-
Ciclo-Pdca-Como-Ferramenta-
De/2168.html>  
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• Caso não sejam identificados desvios, é possível realizar um trabalho pre-

ventivo, identificando quais os desvios são passíveis de ocorrer no futuro, 

suas causas, soluções etc.

O PDCA pode ser utilizado na realização de toda e qualquer atividade da 

organização, sendo ideal que todos da organização utilizem esta ferramenta 

de gestão no dia a dia de suas atividades.

Dessa forma, elimina-se a cultura “tarefeira”, que muitas organizações insis-

tem em perpetuar e que incentiva a realizar o trabalho sem antes planejar, 

desprezando o autocontrole, o uso de dados gerados pelas medições por in-

dicadores e a atitude preventiva para que os problemas dos processos nunca 

ocorram.  

Observe com muita atenção o desenho e reflita um pouco sobre ele!

Disponível em: <http://www.
trabalhosfeitos.com/ensaios/o-

Ciclo-Pdca-Como-Ferramenta-
De/2168.html>

Figura 6
Fonte: autor
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Atividade de Aprendizagem
Com base na figura, faça uso do PDCA para descrever de que forma você 

organizaria alguma atividade rotineira da sua vida.

Ainda tratando do PDCA conforme informações que constam no  site Talkt  

é possível utilizar o ciclo PDCA para implementar um SGA ou SGQ ou ambos 

como um sistema integrado de gestão ambiental (SIG):

• Documentar os processos relacionados com o SG e planejar as alterações 

para assegurar sua conformidade com os requisitos da norma ISO 9001 

e/ou ISO 14001 (escrever o que faz);

• Utilizar um SG (Q, A ou I) já documentado conforme pretendido (fazer o 

que escreve);

• Verificar se o SG está em conformidade com os requisitos da norma, 

refletir sobre a maneira como os processos estão sendo conduzidos e 

assegurar o atendimento efetivo às especificações do cliente (no caso da 

ISO 9001);

• Fazer alterações necessárias no SG, baseando-se naquilo que foi encon-

trado ao se fazer a verificação do sistema (passo anterior) para detectar 

as não conformidades (e corrigi-las), assegurar que o SG está sendo uti-

lizado conforme pretendido para melhorar o sistema SG (Q, A ou I) no 

modelo da norma ISO 14001. A alta administração é responsável por 

definir a versão, por meio de política ambiental. 

A norma estabelece para essa política alguns requisitos:

• Comprometimento com a melhoria contínua, conformidade com os re-

quisitos legais e com outros requisitos de prevenção da poluição;

• Estabelecimento de uma estrutura para a implantação e análise crítica 

dos objetivos e metas ambientais;
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• Comunicação da política a todos os funcionários;

• Disponibilidade da política ao público.

Estratégias para manter os sistemas de gestão nas empresas:

Sistemas paralelos: decorrentes da implantação de dois ou três sistemas de 

gestão, sem relacionar um com o outro, criam redundâncias e cargas desne-

cessárias. Cada parte é independente da outra. Devem-se unir os sistemas 

para evitar a existência de diferentes procedimentos para a mesma atividade.

Atividades redundantes implicam esforços desnecessários e aumentam o 

custo de manutenção do sistema. Pior ainda, atrapalha o operário, causando 

erros de procedimento. Representantes da administração, programas de trei-

namento, conjunto de documentos, programa de auditoria interna, controle 

de procedimento para não conformidades, programa de ações corretivas e 

preventivas, reuniões para análise crítica pela direção, programa de controle 

de documentos e dados, instruções de trabalho, sistemas de registro e siste-

ma de calibração são alguns dos pontos que podem ser redundantes. 

Sistemas Fundidos: compartilham apenas o que há em comum. As outras 

partes continuam independentes.

Algumas partes em comum são: sistemas de registros de programas de trei-

namentos (mas o treinamento é feito separado), programa de controle de 

documentos e dados, sistema de calibração e sistema de gestão de registros. 

Contudo, a empresa continuará tendo representantes da administração, 

programas de treinamento, conjunto de documentos, programa de audito-

ria interna, controle de procedimento para não conformidades, programa 

de ações corretivas e preventivas e reuniões para análise crítica pela direção 

(independentes para cada sistema de gestão). Outro problema comum é 

saber onde um sistema termina e quando o outro começa.

Sistemas Totalmente Integrados (SIG): sistema homogêneo que se adap-

ta às normas ISO 9001 e ISO 14001  simultaneamente. Desenvolver a docu-

mentação do SIG é um dos grandes desafios de sua implementação. Os ele-

mentos relativos aos requisitos de cada uma das normas que não for comum 

tornam-se procedimentos independentes. Além disso, todos os elementos 

devem estar claramente definidos no manual. Há um impacto causado na 

auditoria e a empresa deve saber lidar com isso.
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O desenvolvimento do SIG nas empresas vem para torná-las mais competi-

tivas, através, principalmente, de uma redução significativa de custos e para 

satisfazer, da melhor maneira possível, as cinco partes interessadas (acionis-

tas, clientes, comunidade, funcionários e fornecedores). Dada redução de 

custo é obtida via a eliminação de atividades redundantes (as quais ocorriam 

em SG em paralelo ou em fundidos) como: redundância de treinamentos 

(redução do tempo); registro de dados; auditorias; manuais; controle de do-

cumentos e de dados; análises; monitoramento e medição; entre outras ati-

vidades em comum entre os SG’s. A série ISO 9000 é tão semelhante com a 

série ISO 14000, que pedem por uma integração. Além de redução dos cus-

tos, o SIG facilita o gerenciamento das atividades (como auditoria interna, 

externa), tornando a organização usuária cada vez mais competitiva.

Geralmente, o desenvolvimento de SIG começa a partir da certificação em 

um dos SG’s (SGA, SGQ, SGS) SGS - Sistema de Gestão de Segurança que 

deverá ter função estratégica para empresa (é o mais importante), ou seja, 

empresas que estão extremamente preocupadas com a gestão ambiental, 

provavelmente, irão começar com um SGA. Porém, o que ocorre com mais 

frequência é de fato ter como primeira certificação o SGQ, pois esse é o 

que atinge de maneira mais rápida, significativa e direta os resultados da 

organização. Logo, o que se pode ver, atualmente, no mercado nacional é 

que quase 90% das empresas iniciaram SGI através de SGQ; 68% possuem 

o SIG composto por SGQ e SGA; 27% possuem SGQ, SGA e SGS; e apenas 

5% possuem SGA e SGS.

Os exemplos são vários: 

• Objetivos do SIG: minimizar o uso de recursos, garantir o alinhamento 

dos objetivos dos sistemas SGA, SGQ e SGS; 

• Entradas do SIG: são os requisitos das 5 partes interessadas e os requisi-

tos de capacidade;

• Saídas do SIG: produtos e processos que conduzam aos objetivos especí-

ficos e gerais do sistema;

• Retroalimentação do SIG: são os resultados obtidos através da utilização 

do SIG em relação aos seus objetivos;

• Fronteira do SIG: abrange toda a força de trabalho e todos os produtos 
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e processos relativos a estes. Na parte do SGA a fronteira deve abranger 

todo o ciclo de vida do produto, mas isso nem sempre é possível (viável);

• Ambiente do SIG: é tudo com que o SIG está interagindo; 

• Restrições do SIG: podem ser recursos para implantação, prazo para atin-

gir os objetivos, requisitos legais, marca de conformidade obrigatória (as-

sociado ao SGQ), entre outras específicas à empresa. 

A maneira de implantar um SGI depende de cada empresa em particular 

(não há uma receita mágica), ou seja, de sua cultura, de seu estado atual e 

de outros diversos fatores. Para empresas que pensam que colocar os manu-

ais de SG diversos juntos é integrar, podem ter certeza que aprenderão da 

pior maneira possível, lidando com um mercado extremamente competitivo, 

o qual não aceita erros.

Três estratégias bases que podem ser adaptadas aos diversos tipos de em-

presas:

1 – introduzir simultaneamente as normas;

2 – introduzir a norma ISO 9001 e depois a ISO 14001, usando a estrutura da 

norma ISO 9001 e os itens semelhantes identificados entre os dois padrões;

3 – introduzir a norma ISO 14001 e depois a ISO 9001, da mesma maneira 

da segunda estratégia.

Nas estratégias dois e três, a empresa precisa ter habilidade e organização 

para poder convergir os objetivos da qualidade e do ambiente dentro do SIG. 

A três tem a vantagem de mostrar aos empregados, com maior facilidade, 

que suas atividades têm implicações em ambos os objetivos (qualidade e 

ambiente). Como se pode perceber, não existe uma estratégia melhor, mas 

sim a mais adequada à cada empresa.

Vantagens: promover redução de custo, pois melhora o gerenciamento de 

informações e recursos humanos (RH); conduzir a uma maior padronização 

das metodologias de gerenciamento; diminuir a quantidade de documentos; 

reduzir o tempo de treinamento; reduzir o impacto em atividades de manu-

fatura; simplificar e racionalizar as informações e seus arquivamentos; me-

lhoram o desenvolvimento e transferência de tecnologia; motivar os recursos 
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humanos e minimizar os conflitos entre funções; reduzir o número de au-

ditorias; melhorar a relação consumidor/empresa e promover a imagem po-

sitiva à comunidade e ao mercado; reduzir erros e retrabalho; entre outros.

Desvantagens: harmonização insuficiente do SGQ (ISO 9001) e do SGA 

(ISO 14001); os clientes são percebidos de forma diferente. Para o SGQ, os 

clientes são os indivíduos que compram o produto ou serviço. Para o SGA, os 

clientes são o público geral, as comunidades locais e o governo; os interesses 

a respeito do ambiente são mais homogêneos internamente e externamente 

do que os interesses a respeito da melhoria da qualidade do produto; con-

flitos entre funções, pois os trabalhadores também são interessados no SGA 

como membros da comunidade local; métodos de gerenciamento operacio-

nais diferentes, gerenciamento de projetos no SGA versus o gerenciamento 

de processos no SGQ.

O SIG pode ser estruturado a partir de diversos conceitos como, por 
exemplo, através do conceito de PDCA. A escolha do conceito a ser 
utilizado pode ser em virtude de diversos fatores como a difusão de 
dado conselho na organização. Através do PDCA, buscam-se as ati-
vidades em comuns entre os diversos PDCA’s e tenta, ao máximo, 
eliminá-las.

Classificação dos Sistemas: 

• Quanto ao grau de certeza das saídas, determinístico, probabilístico, ale-

atórios;

• Quanto ao grau de interação com o ambiente: fechados (não interagem) 

e abertos (interagem);

• Quanto à participação do homem na concepção do sistema: natural e 

artificial;

• Quanto aos tipos de componentes do sistema: concretos, abstratos (com-

posto por ideias, procedimentos);

• Quanto à participação do homem no sistema: homem, máquina (sistema 

composto basicamente por máquinas), homem/máquina;

• Criação de cursos com a duração de seis semestres letivos;
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• Quanto à capacidade de adaptar-se às mudanças do ambiente e modifi-

car este: adaptativos e não adaptativos;

• Quanto à quantidade de subsistemas e interações: simples e complexo. 

Atividade de Aprendizagem
Pense um pouco e responda...

Agora que você já tomou conhecimento sobre as normas ISO 9000 e 14000, 

faça a seguinte atividade:

1. Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ (NBR ISO 9001:2000).

a) Defina o perfil de um “negócio”:

 – Produto / serviço fornecido;

 – Perfil dos clientes – suas necessidade e expectativas;

 – Identifique fornecedores / prestadores de serviços.

b) Identifique os processos e suas interações - estabelecer parâmetros. 

c) Estabeleça um Plano de Implementação da NBR ISO 9001:2000. 

2. Sistema de Gestão Ambiental – SGA (NBR ISO 14001:2004).

a) Identifique aspectos / impactos ambientais e sua significância; 

b) Estabeleça um Plano de Integração com a NBR ISO 9001:2000.

Resumo
Nesta aula você estudou que:

• ISO não é a abreviação de International Organization for Standardization, 

a sigla ISO vem do grego ISOS (igual). Mais de 500 mil empresas em mais 

de 151 Países são certificados pelo ISO;

• Os Principais Objetivos da Organização ISO são: 

 – Favorecer o desenvolvimento da normalização e das atividades cone-

Disponível em: <http://www.
takttime.net/artigos-lean-

manufacturing/tqc-qualidade-
total/organismo-iso/>

Você pode encontrar alguns 
exemplos sobre implantação de 

sistemas de gestão de qualidade 
e ambiental no site http://www.
projetovinculos.org/downloads/

OficinaRSE_Parte2.pdf
Uma apresentação bastante 

dinâmica e didática sobre como 
implementar sistemas de gestão 
também pode ser encontrada no 

endereço 
http://www.ethos.org.br/ci2006/
apresentacoes/oficina_gestao_
para_sustentabilidade.ppt#31
Site Oficial: http://www.iso.org

Quantos certificados de ISO 9001 
existem no Brasil e no mundo? 
Até final de 2003 haviam sido 

emitidos 561.690 certificados de 
ISO 9000 no mundo, sendo 18.272 
no Brasil (3,2% do total - ABR/05), 

dos quais apenas 6301 (ABR/05) 
estão válidos.

Ref.: ABNT - www.abntcb25.com.br
Quais são as instituições 

certificadoras?
O Inmetro “acredita” organismos 

para a realização de auditorias 
de certificação segundo as 
Normas Brasileiras. Assim, 

para a certificação da NBR ISO 
9001, existem trinta e quatro 

organismos cadastrados e para a 
NBR ISO 14001 são vinte e cinco 
organismos. Já para a certificação 

nas Normas OHSAS 18001 e SA 
8000, a empresa deverá procurar 

um organismo que tenha o 
reconhecimento e a acreditação em 

outro país.

Fonte:  Inmetro - www.inmetro.gov.
br/organismos
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xas no mundo;

 – Facilitar o comércio de bens e serviços entre os países;

 – Desenvolver a cooperação nas áreas intelectual, científica, técnica e 

econômica.

• As Principais Áreas das Normas ISO são: 

 – Produto;

 – Certificação de laboratórios que testam produtos e métodos (ISO 25, 

38, 43, 45, 49);

 – Meio Ambiente (Série ISO 14000);

 – Garantia da Qualidade e Gestão da Qualidade (Série ISO 9000). Es-

tudou também que o ciclo PDCA é uma ferramenta de fundamental 

importância para a análise e melhoria dos processos organizacionais 

e para a eficácia do trabalho em equipe.

O Ciclo PDCA – planejar, executar, checar e agir (em inglês Plan, Do, Check 

e Action) é uma ferramenta gerencial de tomada de decisões para garantir o 

alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização.

Prezado(a) estudante,

Finalizada a aula 3 sobres normas de certificações vamos prosseguir na disci-

plina estudando na próxima aula Processos Industriais. Não deixe de realizar 

as atividades e acesse os endereços indicados para complementar o conte-

údo da aula.
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Aula 4. Processos industriais

Objetivos:

• reconhecer diferentes tipos de processos industriais;

• apontar as diferenças entre os tipos de processos; e

• identificar o dinamismo dos mercados globalizados.

Caro(a) estudante,

Nesta aula você poderá conhecer alguns tipos de processos industriais. Será 

feita uma retomada dos modelos fordista e toyotista, além de novos mode-

los como o técnico-científico.

Para um bom entendimento desta aula é necessário que você tenha absor-

vido bem os conceitos expostos  nas aulas 1 e 2, principalmente, o modelo 

teórico de produção em massa e produção enxuta.

4.1 O espaço da indústria
Conforme Catongo afirma em sua página na internet, não é exagero afirmar 

que o espaço geográfico contemporâneo é o resultado das transformações 

introduzidas pela Revolução Industrial em suas diferentes etapas. O modo de 

vida atual é, direta ou indiretamente, fruto das transformações trazidas pela 

tecnologia industrial.

Independentemente do fato de um lugar abrigar ou não a indústria em seu 

espaço físico, ela está presente nos produtos consumidos pela população 

local, nos meios de comunicação e nos meios de transporte. 

A indústria foi responsável pelas grandes transformações urbanas; pela mul-

tiplicação de diversos ramos de serviços, que caracterizam a cidade moder-

na; e pelo desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação que, 
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nacional e mundialmente, interligaram as regiões. Foi responsável também 

pela maior produtividade, pela consequente elevação da produção agrícola 

e pelo êxodo rural. Além disso, introduziu um novo modo de vida e novos 

hábitos de consumo, criou novas profissões, promoveu uma nova estratifica-

ção da sociedade e uma nova relação com a natureza. 

Atividade de Aprendizagem
Reflita um pouco sobre o que o texto acima afirma e descreva como se deu 

esse processo em sua cidade. Se em sua cidade ainda não ocorreu esse pro-

cesso, pense em alguma cidade do seu conhecimento.

O setor secundário foi predominante durante um longo período, mas a ne-

cessidade de reciclagem constante na área técnico-científica deslocou as 

atenções para o setor terciário, que passou a incluir novos serviços, como a 

pesquisa e o desenvolvimento.

No quadro de desenvolvimento acelerado que caracteriza os tempos atuais, 

a informática e a robótica exercem um papel de destaque, impulsionando 

a nova revolução industrial que está em curso: a revolução técno-científica. 

4.2 A	evolução	da	indústria
Conforme Catongo, a indústria é o conjunto das atividades realizadas na 

transformação de objetos em estado bruto, as chamadas matérias-primas 

naturais ou não, em produtos que tenham uma aplicação e satisfaçam as 

necessidades do homem. 

Quanto a sua evolução histórica, podemos reconhecer três estágios funda-

mentais: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura.

Artesanato – O produtor (artesão) executava sozinho todas as fases da pro-

dução até a comercialização do produto. Não havia divisão do trabalho nem 

o emprego de máquinas, somente o emprego de ferramentas simples (até 

o séc. XVII).

 Disponível em: <http://
estevescatongo.

no.comunidades.net/index.
php?pagina=1709654422>
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Manufatura – Corresponde ao estágio intermediário entre o artesanato e a 

maquinofatura. Já ocorria a divisão do trabalho (cada operário realizava uma 

tarefa ou parte da produção), mas a produção ainda dependia fundamen-

talmente do trabalho manual, embora já houvesse o emprego de máquinas 

simples. Corresponde a fase inicial do capitalismo (1620-1750). 

Maquinofatura – É o estágio atual, iniciado com a Revolução Industrial. 

Pode ser caracterizado pelo emprego maciço de máquinas e fontes de ener-

gias modernas (carvão mineral, petróleo, etc.), marcado pela produção em 

larga escala, grande divisão e especialização do trabalho (1750 até hoje). 

É importante deixar claro que o fato de considerarmos essas formas de pro-

dução como estágios não significa que uma tenha deixado de existir para 

ser substituída por outra. Como podemos observar todas as três estão ainda 

presentes em nosso cotidiano e fazem parte da cadeia produtiva.

Atividade de Aprendizagem
Pense e responda... 

Por que a indústria evoluiu do estágio da produção artesanal para a maqui-

nofatura?

4.3	A	revolução	industrial 	
Conforme as informações contidas no endereço eletrônico já apontado, 

destacamos que podemos entender por revolução industrial as profundas 

transformações resultantes do progresso da técnica aplicada à indústria, ou 

seja, a passagem de uma sociedade rural e artesanal para uma sociedade 

urbana e industrial. Com o seu desenvolvimento, a indústria se expande da 

Inglaterra, estabelecendo-se em outros países europeus como Alemanha, 

Bélgica, França e, mais tarde, para outras áreas fora da Europa Ocidental 

como Japão, Estados Unidos, Rússia, etc. 

Vamos relembrar um pouquinho da história.

As principais causas da Revolução Industrial foram: 

Disponível em: <http://
estevescatongo.
no.comunidades.net/index.
php?pagina=1709654422>
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• Acumulação de capitais provenientes da expansão comercial e da política 

mercantilista;

• Transformações na estrutura agrária, liberando mão de obra para a ci-

dade;

• Acelerado processo de urbanização;

• Ascensão da burguesia;

• Invenções mecânicas e a utilização de fontes de energia modernas.

A expansão industrial dos países desenvolvidos (séc. XVIII e XIX) é denomi-

nada de industrialização clássica, enquanto o processo de industrialização 

dos países subdesenvolvidos (segunda metade do séc. XX) é chamada de 

industrialização tardia ou retardatária. 

Dentro do estágio da maquinofatura, ocorreram ainda (após a Primeira Re-

volução Industrial), devido aos grandes avanços tecnológicos, a Segunda 

Revolução Industrial (1870-1945) e a Terceira Revolução Industrial, também 

chamada de Revolução Técnico-científica (após 1945). 

4.3.1	Características	da	primeira	e	segunda		 	
 revolução industrial 
O espaço geográfico, a partir das transformações socioeconômicas dos sé-

culos XV e XVI, passou a ter abrangência mundial. A organização espacial 

variou de acordo com papel diferenciado que ocuparam as colônias, as me-

trópoles e outras regiões do globo, com maior ou menor grau de integração 

ao novo sistema econômico.

Porém, a mais profunda transformação espacial ocorreu com a introdução 

da indústria moderna na Inglaterra, que marcou o início do capitalismo 
industrial (concorrencial ou liberal). A industrialização não provocou mu-

danças apenas na forma de produção, mas direcionou toda a configuração 

do espaço atual. Esse processo modificou as relações sociais e territoriais, 

difundiu cultura e técnica, aprofundou a competição entre os povos, con-

centrou a população no espaço e provocou o crescimento, cada vez maior, 

das cidades.

Com a invenção da máquina a vapor e sua incorporação à produção indus-
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trial, os trabalhadores eram obrigados a trabalhar, conforme o ritmo das 

máquinas, de maneira padronizada. Outra parte da mão de obra disponível 

foi requisitada para trabalhar nas minas de carvão (fonte de energia dessa 

primeira fase da Revolução Industrial). Nesse período, o “lucro” não advinha 

mais da exploração das colônias, mas sim da produção de mercadorias pelas 

indústrias, que traziam embutidas a exploração dos trabalhadores através da 

mais-valia.

Atividade de Aprendizagem
Com suas palavras, escrevas as principais características da Revolução Indus-

trial.

Continuando com as informações de Esteves Catongo, nos séculos XVIII e 

XIX, o capitalismo florescia na forma de pequenas e numerosas empresas, 

que competiam por uma fatia do mercado, sem que o Estado interferisse 

na economia. Nessa fase (liberal), predominava a doutrina de Adam Smith, 

segundo a qual o mercado deve ser regido pela livre concorrência, baseada 

na lei da oferta e da procura.

Dentro das fábricas, mudanças importantes aconteceram: a produtividade e 

a capacidade de produzir aumentaram velozmente; aprofundou-se a divisão 

do trabalho e cresceu a produção em série. Nessa época, segunda metade 

do séc. XIX ocorreu o que se convencionou chamar de Segunda Revolução 
Industrial. 

Uma das características mais importantes desse período foi a introdução de 

novas tecnologias e novas fontes de energia no processo produtivo

Pela primeira vez, tendo como pioneiros a Alemanha e os Estados Unidos, a 

ciência era apropriada pelo capital, sendo posta a serviço da técnica, ao con-

trário da primeira revolução industrial, onde as tecnologias eram resultados 

espontâneos e autônomos. Agora as empresas eram criadas com a fim de 

descobrirem novas técnicas de produção.

Com o aumento da produção, acirrou-se, cada vez mais, a concorrência. Era 

Disponível em: <http://
estevescatongo.
no.comunidades.net/index.
php?pagina=1709654422>
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cada vez maior a necessidade de garantirem novos mercados consumidores, 

novas fontes de matérias-primas e novas áreas para investimentos lucrativos.

Foi dentro desse quadro que ocorreu a expansão imperialista na Ásia e na 

África, o que consolidou de vez a divisão internacional do trabalho.

Durante a Segunda fase da Revolução Industrial o desenvolvimento da in-

dustrialização em outros países e a aplicação de novas tecnologias à produ-

ção e ao transporte modificou profundamente a orientação liberal. As novas 

tecnologias foram empregadas nas indústrias metalúrgica e siderúrgica, no 

transporte ferroviário entre outros. Esses setores industriais dependiam de 

investimentos maiores que aqueles realizados na primeira fase da Revolução 

Industrial. Era necessária a união de vários empreendedores para a produção 

das novas mercadorias. Boa parte da indústria passou a contar com o capital 

bancário ou financeiro.

No final do séc. XIX, a fusão entre o capital industrial e o financeiro e, mes-

mo a fusão entre indústrias, levou ao aparecimento de empresas gigantes-

cas, os monopólios e oligopólios (empresas de grande porte que se asso-

ciam para controlar o mercado). Ocorreu, com isso, um enfraquecimento da 

livre concorrência. Pela baixa competitividade, as pequenas empresas, que 

não acompanharam essa nova tendência do desenvolvimento econômico 

capitalista, faliram ou foram absorvidas pelas grandes. 

4.4	A	revolução	técnico-científica
Conforme consta no site já citado, a ciência, no estágio atual, está estreita-

mente ligada à atividade industrial e a outras atividades econômicas: agri-

cultura, pecuária e serviços. É um componente fundamental, pois para as 

empresas, o desenvolvimento científico e tecnológico é rever tido em novos 

produtos e em redução de custos, permitindo a elas maior capacidade de 

competição num mercado cada vez mais disputado. 

As grandes multinacionais possuem seus próprios centros de pesquisa, e o 

investimento cientifico, em relação ao conjunto da atividade produtiva, tem 

sido crescente. Em meados da década de 80, por exemplo, a IBM norte-

-americana possuía cerca de 400 mil empregados em todo o mundo, entre 

os quais 40 mil (10%) trabalhavam na área de pesquisa. 

O Estado, por meio das universidades e de outras instituições, também esti-

 Disponível em: <http://
estevescatongo.

no.comunidades.net/index.
php?pagina=1709654422>
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mula o desenvolvimento econômico, preparando pessoas e capacitando-as 

ao exercício de pesquisa na área industrial ou agrícola, assim como no de-

senvolvimento de tecnologias, transferidas ou adaptadas, às novas mercado-

rias de consumo ou aos novos equipamentos de produção. Nesse sentido, a 

pesquisa científica aplicada ao desenvolvimento de novos produtos tornou-

-se parte do planejamento estratégico do Estado, visando o  desenvolvimen-

to econômico. 

Mesmo no tempo da Guerra Fria, quando o investimento tecnológico estava 

voltado à corrida armamentista ou espacial, boa parte das conquistas tec-

nológicas foi adaptada e estendida à criação de uma infinidade de bens de 

consumo nos países capitalistas.

Com a Revolução Técnico-científica o tempo entre qualquer inovação 
e sua difusão, em forma de mercadorias ou de serviços, é cada vez 
mais imediato. Os produtos industriais classificados genericamente 
como de bens de consumo duráveis, especialmente aqueles ligados 
aos setores de ponta como a microeletrônica e informática, tornam-
-se obsoletos devido a rapidez com que são superados pela introdu-
ção de novas tecnologias.  

Os impactos mundiais dos avanços técnico-científicos foram marcantes a 

partir da Segunda Guerra Mundial. Foi possível delimitar, a partir daí (consi-

derando-se também a relatividade dessa demarcação temporal), o início de 

uma Terceira Revolução Industrial. 

A microeletrônica, o microcomputador, o software, a telemática, a robótica, 

a engenharia genética e os semicondutores são alguns dos símbolos dessa 

nova etapa. Essa fase tem modificado radicalmente as rela ções internacio-

nais e os processos de produção característicos do sistema fabril introduzido 

pela Revolução Industrial, bem como tem possibilitado a criação de novos 

produtos e a utilização de novas matérias-primas e fontes de energia. 

Há algum tempo a indústria vem utilizando muitas matérias-primas sintéti-

cas, como a borracha, as fibras de poliéster, o náilon e novos tipos de ligas 

que substituem vários metais.

Hoje, por exemplo, pode-se utilizar uma nova cerâmica de alta resistência e 

durabilidade, feita de areia e silicone.
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Os recursos sintéticos permitem a produção das matérias-primas nos pró-

prios países desenvolvidos. Esse fato é, ao mesmo tempo, alentador e pre-

ocupante. Numa perspectiva de preservação da natureza, a exploração de 

recursos minerais não-renováveis diminuirá. No entanto, haverá uma conse-

quente queda dos investimentos, em países subdesenvolvidos, por parte de 

empresas multinacionais ligadas à mineração e a outras atividades extrativas. 

Além disso, os países fornecedores de matérias-primas perderão, gradativa-

mente, importantes itens de suas pautas de exportação. 

Atividade de Aprendizagem
Qual é sua opinião sobre o que ocorre no Brasil diante desse contexto?

Conforme aponta Catongo, esse novo contexto criado pelas novas tecnolo-

gias de produção altera, inclusive, os antigos critérios de localização indus-

trial. Atualmente, a instalação das grandes empresas multinacionais não está 

necessariamente associada a proximidade de fontes de matérias-primas e de 

mão de obra barata. 

Apenas alguns setores industriais, como calçados, têxteis, brinquedos, mon-

tagem de aparelhos de TV e eletroeletrônicos, ainda tiram vantagem quanto 

à sua instalação em regiões onde prevalecem a baixa qualificação e o custo 

reduzido da mão de obra, como é o caso de tantas indústrias na China, por 

exemplo. Mas essa não é a tendência da economia industrial da Revolução 

Técnico-científica, cujo pressuposto é produzir cada vez mais, com cada vez 

menos trabalhadores. 

Tanto na Primeira como na Segunda Revolução Industrial, a margem de lucro 

das empresas se elevava à proporção que os salários decresciam. Quanto 

menor o salário, maior era o lucro retido pela empresa. O pro cesso de expan-

são das multinacionais intensificou-se a partir da década de 50 em direção 

aos países do Terceiro Mundo e seguia este mesmo princípio: a elevação das 

taxas médias de lucro tinha como pressuposto a exploração da mão de obra 

barata desses países. 

Disponível em: <http://
estevescatongo.

no.comunidades.net/index.
php?pagina=1709654422>
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A Revolução Técnico-científica, movida pela produtividade, ao mesmo tem-

po em que pode gerar mais riquezas e ampliar as taxas de lucros é responsá-

vel pelo desemprego de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. 

Por que isso acontece?

Entre os diversos processos de automação industrial, a robotização é o mais 

avançado. Os países que mais a utilizam são, respectivamente, o Japão e os 

Estados Unidos. O Japão contava, em 1994, com 274 mil unidades insta-

ladas em suas indústrias, enquanto os Estados Unidos possuíam 40 mil. O 

Brasil, no mesmo ano, contava com apenas 100 robôs, todos instalados na 

indústria automobilística. 

O setor automobilístico apresenta o maior número de robôs da indústria em 

geral. Esse setor, no trabalho de solda, atingiu um grau de robotização da 

ordem de 95% nas fábricas mais modernas do mundo.

Atividade de Aprendizagem 
Pense e responda: 

Qual é a importância da revolução técnico-científica e por que ela pode ser 

considerada como a terceira revolução industrial?
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4.5  Os novos processos de produção
Ainda segundo Esteves Catongo, a necessidade de redução dos custos por 

parte das empresas para a geração de maiores lucros e o surgimento de no-

vos pro dutos e recursos de produção industrial exigiram alterações nas tradi-

cionais práticas de produção norte-americanas, universais a partir da década 

de 50, com a expansão das multinacionais. A especialização do trabalhador 

em determinada tarefa e a produção em escala, preconizadas pelo fordismo 

e pelo taylorismo, não são os atributos mais adequados à produção indus-

trial deste final de século. 

O trabalho repetitivo tem sido substituído pelo trabalho criativo, que aten-

de as constantes variações do cotidiano da linha de produção. Começam 

a surgir os Círculos de Controle de Qualidade, nos quais grupos de traba-

lhadores reúnem-se e discutem a melhoria da qualidade do produto e o 

aumento de produtividade. Em contraste com o fordismo e o taylorismo, 

onde a responsabilidade e a habilidade de cada trabalhador ficava restrita a 

uma única tarefa, nos Círculos de Controle de Qualidade implantados nas 

empresas mais modernas, o trabalhador passa a ter conhecimento de todo 

o processo produtivo e a nele intervir. É provável que em pouco tempo o tra-

balho repetitivo, característico da indústria até recentemente, fique restrito 

a ação das máquinas. 

O Japão tem sido pioneiro na criação dos novos métodos de produção, mais 

ágeis e flexíveis, que estão sendo adaptados nas indústrias em quase todo 

o mundo. 

Por meio desses novos métodos, várias características da mercadoria podem 

ser modificadas em pouco tempo. Alterações no design, introdução ou subs-

tituição de componentes e até a produção de outra mercadoria totalmente 

diferente, a partir de pequenas reestruturações no interior da mesma fábri-

ca, utilizando-se os mesmos equipamentos. Os recursos da microeletrônica e 

da informática viabilizam essas frequentes mudanças.

Tal flexibilidade da atividade industrial tornou-se necessária num mundo em 

que a evolução da tecnologia provoca uma diminuição frequente da vida útil 

das mercado rias. A constante modificação e a criação de produtos são hoje 

exigências do próprio mercado de consumo. 

Esse sistema de produção totalmente adaptado ao mercado ficou conhecido 

pelo nome de just-in-time (tempo justo). No interior da fábrica, as diferen-
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tes etapas de produção, desde a entrada das matérias-primas até a saída do 

produto, são realizadas de forma combinada entre fornecedores, produtores 

e compradores. A quantidade de matérias-primas que entram na fábrica 

corresponde exatamente à quantidade de produtos que serão produzidos. 

As mercadorias são feitas dentro do prazo estipulado de acordo com a exi-

gência dos compradores. Além da eficiência, o sistema just-in-time permite a 

diminuição do custo de estocagem e o volume da produção fica diretamente 

relacionado a capacidade de mercado, evitando-se perdas de estoque ou 

diminuição do preço, caso ocorra uma defasagem tecnológica do produto. 

Atividade de Aprendizagem
Reflita um pouco sobre o conteúdo e responda:

O que é o sistema just-in-time?

Aponte as vantagens dos novos processos de produção.

4.6  Os tipos de indústria
Para Catongo, conforme os bens que produz, podemos classificar as indús-

trias em: indústrias de bens de produção ou de capital; indústrias de bens 

intermediários; indústrias de bens de consumo. 

1) Indústria de bens de capital ou bens intermediários

A principal função dessas indústrias é equipar indústrias de todos os tipos: 

elas produzem máquinas, ferramentas, autopeças e outros bens. Localizam-

-se próximo aos centros de consumo, isto é, em grandes regiões industriais.

Disponível em: <http://
estevescatongo.
no.comunidades.net/index.
php?pagina=1709654422>  
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2) Indústrias de bens de consumo (leve)

Estão mais ligados ao mercado consumidor e a oferta de mão de obra, por 

isso, estão mais dispersas espacialmente. O destino de sua produção é o 

grande mercado consumidor (população em geral). Temos indústrias de bens 

de consumo duráveis (eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, móveis e au-

tomóveis) e de bens de consumo não-duráveis (alimentos, bebidas, vestuá-

rio, calçados).

3) Indústrias de bens de produção ou de base (indústria pesada)

São principalmente as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas e as 

de cimento. Essas indústrias transformam grande quantidade de matéria-

-prima e, por isso, costumam estar localizadas próximas aos portos, ferrovias 

e fontes de matéria-prima para facilitar o recebimento desta última e o es-

coamento da produção.

4) A indústria automobilística

Durante os anos de expansão econômica (1950-1973) o automóvel foi o 

símbolo da sociedade do consumo. Este enorme desenvolvimento da pro-

dução automobilística deu lugar a vários problemas, como a saturação do 

consumo em muitos países e a forte concorrência entre as marcas. Para frear 

a crise, propuseram-se soluções como a fusão de empresas e a automação 

da produção, o que provocou uma considerável redução dos postos de tra-

balho.

4.6.1	Classificação	de	acordo	com	a	tecnologia
Segundo a tecnologia empregada, as indústrias podem ser classificadas em: 

indústrias tradicionais e indústrias dinâmicas.

1) As indústrias dinâmicas: são denominadas de indústrias dinâmicas ou 

de tecnologia de ponta, aqueles setores nos quais a pesquisa exerce um pa-

pel fundamental. Sua atividade depende em grande parte das inovações que 

geram. Essas indústrias necessitam de grandes investimentos para funcionar 

e dedicam grande parte deles ao desenvolvimento de novas pesquisas para 

criar novos processos de produção e novos produtos. Esta denominação en-

globa setores como o farmacêutico, da informática, o aeroespacial e o das 

telecomunicações.

Disponível em: <http://
estevescatongo.

no.comunidades.net/index.
php?pagina=1709654422>
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2) As indústrias tradicionais: são aquelas ligadas às descobertas da Pri-

meira Revolução Industrial. Utilizam muita mão de obra e pouca tecnologia.

As indústrias de ponta, ao contrário, utilizam muito capital e tecnologia e 

pouca força de trabalho (mão de obra).

Atividade de Aprendizagem
Com relação à classificação de acordo com a tecnologia, desenvolva a se-

guinte atividade. Observando os tipos de indústria descritos, dê exemplos 

de indústrias que você conheça e que se encaixem em cada um dos dois 

segmentos mostrados.

4.6.2 Os fatores de localização industrial
Catongo afirma que, as indústrias buscam localizar-se em zonas que per-

mitem baratear seus custos de produção. Tradicionalmente as empresas, 

sobretudo as pesadas, tendem a se localizar onde o custo do transporte é 

menor, aproximando-se das fontes de energia ou das matérias-primas. Ou-

tros setores industriais, especialmente, os leves tendem a estar próximos aos 

mercados de consumo.

4.7 A divisão internacional do trabalho
Para estudioso citado acima, a economia de diferentes países do mundo 

apresentam certa especialização. A divisão mais simples outorgava aos paí-

ses desenvolvidos, a especialização na fabricação de produtos manufatura-

dos era deixada para os do Terceiro Mundo a produção de matérias-primas. 

Na atualidade, essa situação é mais complexa, já que muitas empresas que 

necessitam de mão de obra não-qualificada transferem suas fábricas para 

países subdesenvolvidos, com mão de obra abundante e barata.

4.8 As empresas: a base da produção   
 industrial
Catongo destaca que a empresa constitui o núcleo central do sistema eco-

nômico capitalista. Trata-se de uma unidade econômica que produz bens e 

Disponível em: <http://
estevescatongo.
no.comunidades.net/index.
php?pagina=1709654422>
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serviços destinados a serem vendidos para os que utilizam dois elementos 

fundamentais: o trabalho e o capital. As empresas podem ser classificadas 

segundo sua estrutura financeira, seu tamanho e sua área de influência.

4.9 Expansão da indústria mundial
A maioria das novas regiões industriais, conforme explicita o Catongo, mais 

bem adaptadas aos novos processos de produção, encontram-se nas regiões 

dinâmicas dos países do extremo oriente ou ao redor das grandes metrópo-

les dos países desenvolvidos. Nas últimas décadas, alguns países asiáticos 

experimentaram um rápido crescimento econômico, denominados “tigres” 

(entre eles Hong Kong, Taiwan e Coréia do Sul) estão conseguindo consoli-

dar sua posição mundial industrialmente, ainda que as rápidas transforma-

ções socioculturais tenham gerado certos desequilíbrios.

Nos últimos anos, a indústria chinesa também começou a despontar graças 

a aplicação de novas políticas econômicas. As denominadas zonas econômi-

cas especiais do litoral chinês, que gozam de ampla liberdade econômica, 

situam-se entre as regiões mais dinâmicas do mundo.

4.10 As grandes regiões industriais do   
  mundo
Catongo registra que as indústrias tendem a concentrar-se, geograficamen-

te, ao longo dos grandes eixos de comunicação e dos espaços urbanos bem 

conectados. Quando a concentração é considerável, formam-se as deno-

minadas regiões industriais. As tradicionais zonas industriais correspondem 

aos países ricos: áreas produtoras de carvão e ferro, vales industriais, zonas 

urbanas e portuárias. Na atualidade, muitas zonas tradicionais foram afeta-

das pela desconcentração industrial e requerem uma urgente reconversão 

de suas atividades.

4.10.1 Distribuição industrial no Brasil
Conforme Catongo, no Brasil, as principais regiões industriais estão con-

centradas na região Sudeste, no triângulo formado pelas regiões metropo-

litanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Outras áreas podem 

ser chamadas de periféricas: áreas metropolitanas de Curitiba, Porto Alegre, 

Recife e Salvador; Zona Franca de Manaus; Goiânia; Campo Grande; e Vale 

do Itajaí.
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Atividade de Aprendizagem
Converse com um empresário, procure na internet ou em um mapa e des-

cubra quais as regiões mais industrializadas do Brasil, pense e responda por 

que a maioria das indústrias brasileiras estão localizadas nas regiões que 

você encontrou em sua pesquisa? Pense nas questões de transporte, custos 

e exportações.

Resumo
Nesta aula  estudamos que:

As principais causas da Revolução Industrial foram: 

• Acumulação de capitais provenientes da expansão comercial e da política 

mercantilista;

• Transformações na estrutura agrária, liberando mão de obra para a ci-

dade; 

• Acelerado processo de urbanização;

• Ascensão da burguesia;

• Invenções mecânicas e a utilização de fontes de energia modernas.

As teorias fordista e toyotista influenciaram os tipos de produção fazendo 

com que surgissem diversos tipos de indústrias:

1) Indústria de bens de capital ou bens intermediários;

2) Indústrias de bens de consumo (leve);

Filmes on-line: Existem vários 
filmes sobre processos industriais 
no  youtube, vale a pena conferir. 
Acesse o site, digite a palavra 
chave que você procura ou entre 
direto no endereço:
http://www.youtube.com/
results?search_type=&search_
query=produ%C3%A7%C3%A
3o+industrial&aq=0&oq=produ
%C3%A7%C3%A3o+



Rede e-Tec Brasil 74 Controle de Estoque, Financeiro e da Produção

3) Indústrias de bens de produção ou de base (indústria pesada);

4) A indústria automobilística.

E ainda vimos que o desenvolvimento técnico-científico é um componente 

fundamental para as empresas, pois ele pode ser revertido em novos produ-

tos e em redução de custos, permitindo a elas maior capacidade de compe-

tição num mercado cada vez mais disputado.

Prezado(a) estudante.

Finalizamos mais uma aula na qual você teve oportunidade de estudar sobre 

processos industriais. Pare e pense o quanto você avançou desde o início da 

disciplina. Mas o caminho a percorrer ainda é longo. Continue disciplinado(a) 

em seus estudos e prepare-se para entrar na aula 5 que abordará Produção 

de Serviço
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Aula 5. Produção de serviço

Objetivos:

• identificar a produção de serviços;  e

• reconhecer a importância da produção de serviços para os dife-

rentes setores da economia.

Prezado(a) estudante,

Nesta aula você terá a oportunidade de compreender a diferença entre a 

produção industrial e a produção de serviços. A produção de serviços é um 

setor tão ou mais importante que o setor de produção industrial, principal-

mente porque grande parte das cidades brasileiras não possuem indústrias, 

sendo o setor de serviços a principal fonte de produção de várias cidades.

Até este momento você teve contato com a parte ligada ao setor de pro-

dução industrial, a partir desse momento você estudará como funciona a 

produção dos setores de serviços, mas para isso é importante que você te-

nha fixado bem os conteúdos trabalhados nas aulas anteriores. Não tenha 

dúvidas, se necessário releia os textos sobre produção industrial  (aulas, 1, 2 

e 4) para que você possa compreender bem essa nova aula.

5.1 Serviços
São ações, processo e atuações produzidos pelas empresas de serviços de 

bens manufaturados. Incluem todas as atividades econômicas cujo produ-

to não é uma construção ou produto físico e, geralmente, é consumido 

no momento  da sua produção. Proporciona valor agregado nas formas de 

conveniências, entretenimento, oportunidade, conforto ou saúde, são con-

siderados intangíveis.

5.1.1 Serviços ao cliente
É o serviço prestado para dar apoio ao grupo de produtos principais de uma 
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empresa e serve para construção de relacionamentos com o cliente. Vale 

ressaltar que o fator tangibilidade é determinante para delimitar se uma 

oferta é ou não serviço. O ritmo acelerado do crescimento dos serviços, o 

desenvolvimento de tecnologias e a intensificação da competição tornam 

difícil a aquisição de vantagens competitivas estratégicas tão somente por 

meio de produtos físicos.

Atividade de Aprendizagem
Agora que você já viu o conceito de serviço, descreva alguns tipos de presta-

ção de serviços que você encontra em sua cidade.

5.1.2	Características	dos	serviços
Observe a seguir as principais características dos serviços conforme Guada-

lupe em sua aula de Marketing de Serviços:

Intangíveis: não podem ser vistos, sentidos ou tocados da mesma forma 

que os bens tangíveis.

• Não podem ser patenteados – fáceis de serem copiados;

• Difícil divulgar o conteúdo;

• Difícil de determinar o preço.

Heterogeneidade: em geral são desempenhados por seres humanos para 

seres humanos, sendo impossíveis a prestação e a percepção de um serviço 

de forma idêntica.

• Os clientes não reagem exatamente da mesma forma;

• Difícil de assegurar a qualidade;

• Quando é executado por terceiros, amplia a dificuldade de controle de 

qualidade.
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Perecibilidade: não podem ser preservados.

• Não podem ser estocados;

• Não pedem ser revendidos;

• Não podem ser devolvidos.

Produção e consumo são simultâneos

• Geralmente primeiro é vendido e então produzido e consumido simulta-

neamente;

• Na maioria das vezes, o cliente está presente durante a produção;

• Clientes interagem com outros clientes durante o processo de produção, 

podendo afetar mutuamente suas experiências;

• Muito difícil a produção em massa;

• Percepção da qualidade ocorre em tempo real;

• Normalmente a produção é descentralizada com difícil ganho em escala.

Atividade de Aprendizagem
Dê um exemplo de produção de serviço visto no seu dia a dia que reúna 

algumas das características descritas.

5.2 Modelo do composto do marketing de  
 serviços
Conforme a aula acima citada pode-se definir pessoas como todos os agen-

tes humanos que desempenham um papel no processo de execução de um 

serviço; e nesse sentido, influenciam as percepções dos clientes. Exemplo: 

Funcionários, clientes e outros clientes.

Disponível em: <http://pt.scribd.
com/doc/2030562/Aula-de-
Marketing-de-Servicos-Eduardo-
Guadalupe>
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Evidências físicas - trata-se do ambiente no qual o serviço é executado e 

onde a empresa interage com o cliente, assim como qualquer componente 

tangível que facilite o desempenho ou a comunicação do serviço.

Processos - são os procedimentos, mecanismos e o roteiro efetivo das ati-

vidades através das quais o serviço é executado – os sistemas de execução e 

de operação dos serviços.

Atividade de Aprendizagem
Em sua opinião, em que as pessoas, as evidências físicas e os processos in-

fluem na hora da prestação de serviços?

Serviços - confrontando procura, experiência e credibili-
dade
Nesse quesito Guadalupe apresenta:

• Atributos de procura – propriedades que um consumidor pode avaliar 

antes de adquirir um produto.

• Atributos de experiência – só podem ser avaliados após a compra ou 

durante o consumo.

• Atributos de credibilidade – impossíveis de serem avaliadas até mesmo 

após a compra ou consumo.

Satisfação x qualidade
Satisfação: conceito amplo – resposta ao atendimento do consumidor. Ava-

liação de uma característica de um bem ou serviço, indicando que com eles 

se atinge um determinado nível de prazer.

Qualidade: é uma avaliação focada que reflete a percepção do cliente sobre 

dimensões específicas dos serviços: confiabilidade, responsividade, seguran-

ça, empatia e tangibilidade.
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Característica	de	bens	e	serviços
Conforme consta na aula Guadalupe a satisfação do cliente no que diz res-

peito a um produto é influenciada, de modo significativo, pela avaliação que 

o cliente faz das características do produto.

Emoções do consumidor
Emoções específicas também podem ser provocadas pela própria experiên-

cia de consumo.

Causas percebidas para o sucesso ou fracasso
As causas que os clientes percebem como responsáveis pelo sucesso ou pelo 

fracasso dos serviços também influenciam as percepções da satisfação.

Percepções de ganho ou de preço justo
Noções sobre o que é justo são centrais para a percepção dos clientes quan-

to à satisfação.

Índices de satisfação de clientes:
• Consumidores tendem a ficar mais satisfeitos com não-duráveis;

• Um pouco menos satisfeitos com os duráveis;

• A menor satisfação fica com serviços.

Atividade de Aprendizagem
Faça uma pesquisa nas lojas de sua cidade perguntando aos vendedores e 

aos donos de lojas quais os bens mais vendidos, os que duram mais ou os 

que estão na moda? Pense um pouco e responda: Você concorda com as 

afirmações sobre os índices de satisfação?

Qualidade em serviços
• Qualidade de Processos x Resultado Técnico

Clientes julgam a qualidade dos serviços a partir de suas percepções sobre 

o resultado técnico proporcionado e sobre o modo como tal resultado final 

Disponível em: <http://pt.scribd.
com/doc/2030562/Aula-de-
Marketing-de-Servicos-Eduardo-
Guadalupe>
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foi entregue.

Quando clientes não podem avaliar com precisão a qualidade técnica de 

um serviço, eles formam impressões acerca do serviço, inclusive sobre sua 

qualidade técnica, a partir das fontes disponíveis, usando seu “instinto” ou 

indicativos, que podem não ser evidentes para o prestador dos serviços.

Dimensões da qualidade em serviços
Guadalupe apresenta as seguintes dimensões em serviços:

• Confiabilidade: habilidade para executar o serviço prometido de modo 

seguro e preciso;

• Responsividade: vontade de ajudar os clientes e de prestar serviços sem 

demora (noção percebida de flexibilidade e individualização);

• Segurança: conhecimento dos funcionários, aliado a simpatia e à sua 

habilidade, para inspirar credibilidade e confiança;

• Empatia: cuidado, atenção individualizada dedicada aos clientes;

• Tangíveis: aparência das instalações físicas, equipamento, pessoal e ma-

teriais impressos.

Contatos de serviços ou “momentos da verdade”:
• Conexão entre diversos contatos formando uma cascata;

• Qualquer ponto com uma experiência negativa pode gerar uma impres-

são generalizada do atendimento.

Formas de contato:
• Remotos: sem contato humano direto;

A evidência tangível dos serviços e a qualidade dos processos e dos sistemas 

técnicos tornam-se a base mais importante para formação de juízos sobre a 

qualidade.

• Telefônicos: grande variabilidade durante a interação;

• Pessoais: tanto os comportamentos verbais como os não verbais são im-
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portantes.

Fontes de prazer e desprazer nos contatos:
• Recuperação: resposta dos funcionários às falhas nos Sistemas de Forne-

cimento de Serviços;

• Adaptabilidade: resposta do funcionário às necessidades e às solicitações 

do cliente;

• Espontaneidade: ações espontâneas e não programadas executadas por 

funcionários;

• Intervenção: reação de funcionários com clientes problemáticos.

De forma geral, as estratégias que as empresas utilizam para ampliar as per-

cepções dos clientes acerca da qualidade em serviços e para ampliar a satis-

fação inclui a mensuração e administração da satisfação de clientes em cada 

contato de serviços.

Atividade de Aprendizagem
Liste os pontos importantes para:

Qualidade em serviço
Dimensões da qualida-

de em serviços
Contatos de serviços Formas de contato

5.3 Garantia de serviços
Utilizando as informações do mesmo site já citado temos na garantia de 

serviços:

• Tipo específico de ferramenta de recuperação;

• Força a empresa a concentrar-se no cliente;

• Estabelece padrões claros para a organização;

• Gera retorno imediato e relevante por parte dos clientes;

Disponível em: <http://pt.scribd.
com/doc/2030562/Aula-de-
Marketing-de-Servicos-Eduardo-
Guadalupe>
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• Oportunidade instantânea para a recuperação.

A informação gerada pela garantia pode ser rastreada e integrada aos esfor-

ços contínuos de aperfeiçoamento. Há ampliação da moral e fidelidade dos 

funcionários. Há redução do senso de risco dos clientes e também constrói 

confiança na organização.

5.3.1 Tipos de garantias de serviços
• Satisfação versus garantias dos atributos dos serviços;

• Garantias externas versus internas.

5.3.2	Características	de	garantias	efetivas
• Incondicional (sem adendos);

• Fazer sentido (garantir elementos importantes para o cliente);

• Fácil de compreender e comunicar (clientes e funcionários devem enten-

der);

• Fácil de utilizar e reembolsar (sem voltas para utilização da garantia).

5.3.3 Quando usar (ou não usar) a garantia
• Quando a qualidade dos serviços praticados pela empresa for pobre;

• Quando não combinar com a imagem da empresa;

• Quando a qualidade dos serviços for incontrolável;

• Quando o custo da garantia superar os seus benefícios;

• Clientes têm percepção de baixo risco no serviço;

• Quando houver pouca variabilidade percebida na qualidade do serviço 

entre concorrentes.
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Atividade de Aprendizagem
Verifique se os serviços em sua cidade oferecem qualidade como descrito no 

conteúdo acima. Além disso, aponte as igualdades e diferenças.

5.4		Desafios	da	formatação	de	serviços
Observe os riscos de se tentar descrever serviços por simplificação excessiva:

• Omissão – omitir detalhes ou elementos do serviço com os quais não 

estejam familiarizados;

• Subjetividade – viés de suas experiências pessoais e do grau de exposi-

ção ao serviço;

• Interpretação com viés - descrever serviços apenas com o uso de pa-

lavras (não há duas pessoas que definam todos os termos da mesma 

forma).

Para o  desenvolvimento de novos serviços é necessário: 

• Ser objetivo, não subjetivo;

• Ser preciso e não vago;

• Ser voltado aos fatos e não a opiniões;

• Ser metodológico e não filosófico;

• É fundamental que o processo de desenvolvimento de novos serviços 

envolva tanto funcionários quanto clientes.

Ainda usando a aula de Guadalupe, apresentamos os seguintes tipos de 

novos serviços:

• Grandes inovações: constituem-se de novos serviços para mercados 

ainda sem definição.
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• Empreendimentos derivados: constituem-se de novos serviços para 

um mercado que já está sendo servido pelos produtos atuais, que aten-

dem as mesmas necessidades genéricas.

• Novos serviços: são tentativas de colocar em oferta aos clientes ativos 

de uma empresa, um serviço que não era oferecido previamente.

• Extensões de linhas: constitui ampliação da linha dos serviços atuais.

• Melhorias nos serviços: representa, talvez, o tipo mais comum de ino-

vação em serviços.

• Mudanças de estilo: representa a mudança mais modesta nos serviços, 

apesar de ser, frequentemente, de alta visibilidade e poder ter efeitos 

significativos sobre as percepções, emoções e atitudes dos clientes.

O sucesso de novos serviços depende de:

• Processos de novos produtos voltados para o mercado, com foco nos 

clientes;

• Ênfase no planejamento e na execução do lançamento;

• Integração de serviços dentro de processos existentes;

• Forte comunicação de marketing, tanto externa quanto internamente. 

O sucesso com novos serviços será determinado por duas coisas: escolha de 

projetos certos e execução correta do projeto.

Para medir o sucesso: desempenho financeiro, ampliação de relacionamen-

tos e desenvolvimento de mercados.

Atividade de Aprendizagem
Liste os principais pontos sobre:

Riscos de se tentar 
descrever serviços

Desenvolvimento de 
novos serviços

Tipos de novos serviços
O sucesso de novos 

serviços depende de:

Disponível em: <http://pt.scribd.
com/doc/2030562/Aula-de-

Marketing-de-Servicos-Eduardo-
Guadalupe>
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Conforme Guadalupe, os padrões de serviços definidos pelos clientes exi-

gem mudanças nas organizações.

Geralmente, a mudança demanda novos equipamentos ou tecnologia. A 

mudança também necessita alinhar executivos de diferentes setores para 

que eles entendam, coletivamente, a visão geral da qualidade do serviço na 

perspectiva do cliente. Quase sempre a mudança solicita uma predisposição 

para abrir-se às diferentes formas de estruturação, calibragem e monitora-

mento do modo como o serviço é executado. A transformação das expecta-

tivas dos clientes, em padrões específicos de qualidade de serviços, depende 

do grau em que tarefas e comportamentos possam ser padronizados ou 

transformados em rotina.

A padronização do serviço pode assumir três formas:

1) Substituição de tecnologia para o contato pessoal e para interações hu-

manas;

2) Melhoria nos métodos de trabalho;

3) Combinações desses dois métodos.

A tecnologia e os métodos de aperfeiçoamento do trabalho facilitam a pa-

dronização dos serviços necessários para proporcionar fornecimento consis-

tente aos clientes.

A padronização, se executada com tecnologia ou com melhorias nos proces-

sos de trabalho, elimina a segunda lacuna. Ela estrutura importantes com-

ponentes da prestação de serviços e também facilita a definição de metas. 

É importante reconhecer que padronização não significa que o serviço seja 

executado de forma rígida e mecânica. A padronização definida pelo cliente 

assegura que os componentes fundamentais de um serviço sejam executa-

dos com uniformidade.

Os padrões definidos pelo cliente e não pela empresa:

• Metas internas da empresa para produtividade, eficiência ou qualidade 

técnica. A fim de eliminar a segunda lacuna, os padrões definidos pelas 

empresas devem basear-se nas solicitações e nas expectativas dos clien-

tes;
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• Os padrões de serviços dos clientes. Poupa-se dinheiro graças a identifi-

cação daquilo que é valorizado por eles eliminando, assim, as atividades 

e as características que o cliente não percebe ou não está disposto a 

pagar;

• Os padrões definidos por clientes não podem ser contrários a produ-

tividade e a eficiência. Devem estar fundamentados e conduzidos por 

medições de percepções de clientes acerca da satisfação da qualidade 

em serviços;

• Os padrões definidos pelos clientes, tipo de padrões que elimina a lacuna 

da empresa são que se constituem de metas operacionais e medições 

baseadas nas suas necessidades centrais e que podem ser vistas e men-

suradas pelos clientes;.

• São classificadas como padrões do tipo hard: coisas que podem ser con-

tadas, que pode ter seu tempo medido ou acompanhadas pelo sistema 

de controle. São medidas operacionais que podem ser contadas, crono-

metradas ou controladas;

• Padrões tipo soft definidos pelos clientes: são aqueles que devem ser 

documentados pelas mensurações perceptuais. São medidas baseadas 

em opiniões que não podem ser observadas e que devem ser reunidas 

em conversas com clientes e funcionários. Elas fornecem direção, orien-

tação e retorno aos funcionários, no sentido de alcançar a satisfação dos 

clientes, além de poder ser quantificada por mensuração das percepções 

e crenças dos clientes.

“Nem tudo que conta pode ser contado e nem tudo que pode ser 
contado conta.”

Os padrões podem ser: 

• Padrões eficazes: esse padrão de serviços ao cliente é definido de for-

mas muito específicas, possibilita aos funcionários compreender o que 

está sendo pedido ao fornecedor.

• Clientes querem satisfação, valor e relacionamentos: em um nível 

abaixo, tais demandas muito genéricas são dimensões abstratas da qua-

lidade do serviço: confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e 
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tangibilidade. Num nível seguinte, estão os atributos mais específicos das 

demandas descritas.

A	evidência	física	e	o	cenário	de	serviços
Ambiente onde o serviço é executado e onde a empresa interage com o 

cliente, ou seja, qualquer componente tangível que facilite o desempenho 

ou a comunicação do serviço.

Dessa forma, os clientes normalmente procuram indicativos tangíveis, ou 

evidências físicas, para avaliar o serviço antes de ser comprado, para que 

possam avaliar sua satisfação durante e após o consumo.

Os tipos de ambientes conforme apresentado por Guadalupe são: 

• O ambiente do autosserviço, onde o cliente desempenha a maior parte 

das atividades, nele há participação, apenas, de poucos funcionários, se 

houver algum;

• Serviço à distância, há pouco ou nenhum envolvimento de clientes com 

o cenário de serviços;

• Serviços interpessoais, situações nas quais tanto o cliente quanto o fun-

cionário devem estar presentes no cenário de serviços.

Os papéis do cenário de serviços, ainda conforme a aula do mesmo 
site, citado são:

• Embalagem - elementos de evidência física, em essência, “empacotam” 

o serviço e formam uma imagem externa do que é “interno” para os 

consumidores. Embalagens de produtos são projetadas para represen-

tarem uma imagem particular, assim como para evocarem uma reação 

específica sensorial ou emocional;

• Facilitador – o cenário de serviços também pode servir como um facilita-

dor, que auxilia o desempenho das pessoas naquele ambiente. O modo 

como o ambiente é projetado pode ampliar ou inibir a eficácia do fluxo 

de atividades no ambiente em que os serviços são prestados, facilitando 

ou dificultando, que os clientes e os funcionários atinjam os objetivos 

estabelecidos;
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• Socializador – a socialização, tanto de funcionários quanto de clientes, 

auxilia a formar papéis, comportamentos e relacionamentos desejados;

• Diferenciador – a instalação física pode diferenciar uma empresa de seus 

concorrentes e indicar qual o segmento de mercado ao qual o serviço 

destina.

Listamos a seguir as reações humanas ao cenário de serviços:

• Ambiente e cognição - a crença de uma pessoa acerca de um lugar ou 

uma reação cognitiva pode influenciar a reação emocional dessa pessoa 

e vice-versa;

• Ambiente e emoção - além de influenciar crenças, o cenário de servi-

ços pode diretamente gerar reações emocionais que, por sua vez, geram 

comportamentos;

• Ambiente e psicologia – o cenário de serviços percebido também pode 

afetar as pessoas de forma psicológica;

• Nem toda pessoa reagirá sempre da mesma forma ao ambiente – humo-

res individuais, propósitos e expectativas podem influenciar a reação. E 

as características pessoais podem fazer com que certos grupos reajam de 

modos similarmente previsíveis;

• As dimensões ambientais do cenário de serviços - pessoas reagem de 

forma integrada aos seus ambientes. Ou seja, apesar de os indivíduos 

perceberem os estímulos de forma distinta, é a configuração total desses 

estímulos do ambiente que determina suas reações a um local.

Assim, as condições do ambiente apresentadas são:

• Leiaute e funcionalidade do espaço – diz respeito a como os equipamen-

tos e móveis estão dispostos, ao tamanho e a forma desses itens e às re-

lações espaciais. Funcionalidade refere-se a habilidade desses itens com o 

intuito de facilitar o atendimento dos objetivos de clientes e funcionários;

• Sinais símbolos e objetos – sinais explícitos ou implícitos da comunicação 

acerca do local. Eles podem ser usados como etiquetas, com propósitos 

de orientação e para comunicar as regras de comportamento.
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5.5 Processos de aprendizagem das   
 organizações 
Esses processos em relação as reações dos usuários podem ser:

• Pesquisa de ambiente – solicita-se que as pessoas expressem suas neces-

sidades e preferências a respeito de diferentes configurações de ambien-

te, por meio de respostas a questões, predeterminadas, em um questio-

nário estruturado;

• Observação direta - o uso de observadores treinados avalia detalhada-

mente as condições e as dimensões de ambientes, observando e regis-

trando as reações e os comportamentos de clientes e funcionários no 

cenário de serviço;

• Experimentos – expor grupos de clientes a diferentes formatos ambien-

tais e medir suas reações;

• Diagramas fotográficos - proporcionam basicamente uma visualização 

do serviço a cada passo da ação do cliente.

Atividade de Aprendizagem
Elabore um questionário de satisfação para uma empresa ou um produto 

qualquer a sua escolha. Para a elaboração desse questionário, leve em con-

sideração os seguintes itens: o ambiente, as embalagens, as cores e todos os 

elementos importantes para uma avaliação consistente de como o cliente se 

relaciona com o produto ou com a empresa.

Observe um exemplo 

Quando um cliente vai escolher um Hotel, ele leva em consideração diversos 

fatores. Alguns destes fatores estão relacionados abaixo.  Para completar a 

pesquisa, gostaríamos de saber o quanto cada um desses fatores é impor-

tante, em sua opinião. Distribua, entre os fatores relacionados, um total de 

100 (cem) pontos, atribuindo maior número de pontos aos fatores que con-

siderar mais importantes ao escolher um Hotel. A soma dos pontos de todos 

os fatores deverá ser 100 pontos.

Todas as informações desta aula 
constam no endereço <http://
pt.scribd.com/doc/2030562/
Aula-de-Marketing-de-Servicos-
Eduardo-Guadalupe>
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Fatores considerados Pontos atribuídos

A aparência das instalações físicas, dos equipamentos, do 
pessoal e a localização do Hotel.

A habilidade do Hotel em cumprir o prometido, de forma 
confiável e correta.

A boa vontade do Hotel para servir seus clientes pronta-
mente.

O conhecimento (domínio do assunto) e a cortesia dos 
funcionários do Hotel e a habilidade de gerar confiança.

Fatores considerados Pontos atribuídos

Resumo
Nesta aula mostramos que:

• Os serviços:

 – São ações, processos, atuações produzidos pelas empresas de servi-

ços e pelas empresas que produzem bens manufaturados;

 – Incluem todas as atividades econômicas cujo produto não é uma 

construção ou produto físico, é, geralmente, consumido no momento 

em que é produzido e proporciona valor agregado em formas (como 

conveniência, entretenimento, oportunidade, conforto ou saúde) que 

são essencialmente intangíveis;

• A qualidade na prestação de serviço é essencial para a empresa que o 

presta;

• O ambiente de trabalho e atendimento influencia muito na escolha dos 

serviços por parte do consumidor.

Caro(a) estudante,

Finalizamos mais uma aula, mas a disciplina ainda oferecerá outras etapas de 

estudos, para você complementar seu processo de aprendizagem no curso 

escolhido para atuar, técnico(a) de Marketing. Vamos prosseguir com o tema 

Planejamento e Controle da Produção.
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Aula 6. Planejamento e controle da   
  produção

Objetivos:

• aplicar as tarefas ligadas a produção na empresa; e

• organizar as atividades pessoais cotidianas.

Prezado(a) estudante,

Vamos, nesta aula, abordar o Planejamento e Controle da Produção de uma 

forma simples e objetiva, visando facilitar a sua compreensão.

Para um melhor estudo é importante que você tenha entendido bem a dife-

rença entre os setores de produção de bens e produção de serviços. Se você 

ainda tem dúvidas, releia os textos das aulas 4 e 5 para uma melhor compre-

ensão do conteúdo que inicia agora.

Conforme  Sergio Henrique de  Paula, em trabalho enviado para o site Ebah, 

o  setor de Planejamento e Controle de Produção de uma empresa é um 

setor-meio, que serve como transformador de informações entre vários se-

tores de uma empresa e tem papel de conciliador entre departamentos que, 

eventualmente, tenham alguns atritos.

Atualmente, onde a tecnologia está bastante disseminada, qualquer inova-

ção desencadeia um leque de outras inovações, que são testadas até que 

possam ser aplicadas com confiabilidade pelos administradores das empre-

sas. Administrar, nos dias de hoje, é algo onde os riscos são muito menores 

que antigamente, porém a responsabilidade se redobra exatamente pela exis-

tência de todo o aparato tecnológico que cerca uma decisão administrativa.

No planejamento e controle da produção, foi desenvolvida uma série de 

técnicas de administração nas últimas décadas; e da sua correta aplicação, 

em conjunto com a indispensável capacidade empresarial do administrador 

moderno, depende o sucesso do mundo contemporâneo no que concerne 

ao atendimento das necessidades materiais da humanidade. 

 Disponível em: <http://
www.ebah.com.br/content/
ABAAAA65AAA/administracao-
producao>
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Atividade de Aprendizagem
Para você, o que é planejamento e controle da produção?

O objetivo do planejamento e controle é garantir que a produção ocorra 

eficazmente e fornecer produtos e serviços como deve. Isso requer que os 

recursos produtivos estejam disponíveis:

• Na quantidade adequada;

• No momento adequado;

• No nível de qualidade adequado.

Uma forma de caracterizar todas as decisões de planejamento e controle 

é fazer uma conciliação do potencial da operação de fornecer produtos e 

serviços com a demanda de seus consumidores.

Embora sejam, teoricamente, separáveis, o planejamento e controle, são, 

usualmente, tratados juntos.

Planejamento é o ato de estabelecer as expectativas do que deveria aconte-

cer e controle é o processo de lidar com as mudanças quando elas ocorrem.

Atividade de Aprendizagem
De maneira resumida, responda qual é o objetivo do planejamento e con-

trole?

6.1 Tarefas de planejamento e controle
Conforme trabalho apresentado para o mesmo site acima citado veja:
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O planejamento e o controle requer a conciliação do fornecimento e da 

demanda:

• Em termos de volume;

• Em termos de tempo;

• Em termos de qualidade.

1 – Carregamento - define qual é a quantidade de trabalho que deve ser 

alocada a cada parte da produção. Esse carregamento pode ser feito de for-

ma finita ou infinita.

O carregamento finito: conceito que aloca as tarefas em um centro de tra-

balho (como, por exemplo, uma pessoa, uma máquina, ou então um grupo 

de pessoas ou de máquinas) até um limite estabelecido. O carregamento 

finito é relevante para operações em que:

• É possível limitar a carga;

• É necessário limitar a carga;

• Custo da limitação da carga não é proibitivo.

O carregamento infinito: tenta corresponder a aceitação do trabalho. É 

relevante para operações que:

• Não é possível limitar o carregamento;

• Não é necessário limitar o carregamento;

• Custo de limitação é proibitivo.

Atividade de Aprendizagem
Reflita sobre as definições apontadas nos quadros e busque exemplos no 

cotidiano de empresas, presentes em sua cidade, para cada forma de carre-

gamento apresentada.
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2 – Sequenciamento - decide a ordem em que o trabalho será executado 

na operação. Existem muitas regras de decisão, diferentes quanto a priorida-

des, que podem ajudar as operações a tomar essas decisões. As prioridades 

dadas ao trabalho em uma operação são, frequentemente, estabelecidas por 

um conjunto predefinido de regras.

3 – Programação - determina quando as atividades serão iniciadas e ter-

minadas. A programação pode ser feita tanto para trás como para frente. E 

também pode ser classificada como programação empurrada e puxada.

Programação empurrada: é um sistema centralizado em que as decisões 

de planejamento e controle são emitidas para centros de trabalho, que de-

vem desempenhar suas tarefas e mandar suas peças para a estação de tra-

balho seguinte;

Programação puxada: é um sistema no qual a demanda é acionada a partir 

de requisições de centros de trabalho.

6.2 Planejamento da produção
Com informações do mesmo site, apontamos que planejar a produção signi-

fica decidir antecipadamente o que deve ser feito para alcançar determinado 

fim. O planejamento da produção compreende decidir sobre a produção a 

ser efetivada pela empresa industrial. Para tanto, nesta fase, deve-se levar 

em conta:

• Previsão da procura ou demanda dos produtos ou mercadorias;

• Previsão dos insumos, da mão de obra e dos equipamentos;

• Previsão dos custos decorrentes da alocação dos recursos materiais e hu-

manos descritos.

a) A previsão de vendas

O planejamento das vendas é indispensável para o planejamento da produ-

ção eficaz. É em função das previsões de vendas que se elaboram os planos 

de fabricação e, consequentemente, se determina o volume de recursos ne-

cessários para os próximos períodos. Contudo, é muito difícil fazer previsões 

com uma grande margem de acerto, porque são inúmeros os fatores que 
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influenciam no comportamento da demanda. A previsão de vendas é, basi-

camente, uma função mercadológica, onde se faz uma pesquisa de mercado 

para se determinar a demanda.

b) Determinação dos fatores de produção

O ponto de partida do planejamento da produção é a previsão de vendas. 

Uma vez realizada a previsão de vendas, é preciso determinar as quantidades 

dos diversos fatores de produção necessários para atender, caso se concreti-

zem. Os fatores necessários à produção industrial são:

1. Máquinas;

2. Equipamentos;

3. Materiais;

4. Mão de obra (terra, capital e trabalho).

Imagine uma fábrica de alfinetes, que tem a previsão de produzir 1 milhão 

de unidades mensais. O primeiro passo é determinar a quantidade de cada 

fator de produção necessária para produzir uma unidade. Após isso, é pos-

sível determinar quais os profissionais que devem atuar no processo produti-

vo, o tempo de trabalho de cada um deles em cada atividade e a sequência 

lógica e racional das operações.

c) Tempo de ressuprimento

O tempo de ressuprimento determina o momento mais conveniente de se 

iniciar a fabricação de um produto ou de fazer um pedido de compra junto 

ao fornecedor. É o tempo despendido entre o momento que se identifica a 

necessidade do material e o momento em que efetivamente se recebe esse 

material para uso.

Entre esses dois momentos podem existir diversas etapas do ressuprimento, 

tais como a confecção do pedido, negociação do preço, fabricação do pro-

duto, inspeção e expedição do produto, transporte, recebimento e controle 

de qualidade.
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d) Ponto de ressuprimento

À medida que o estoque de um material vai sendo consumido, surge a ne-

cessidade de se fazer um novo pedido ao fornecedor para ressupri-lo, antes 

que venha ocorrer uma ruptura no estoque. Assim, se faz necessário desco-

brir o momento em que todo o esquema de ressuprimento vai ser acionado.

e) Controle de estoques

O estoque existe em operações produtivas porque os ritmos de fornecimen-

to e de demanda nem sempre casam. Os estoques são usados para unifor-

mizar as diferenças entre fornecimento e demanda.

Todas as operações mantêm estoques de algum tipo. Os itens mantidos em 

estoque irão variar consideravelmente em valor. As operações com os servi-

ços profissionais manterão níveis baixos de estoque, enquanto as operações 

de varejo irão manter grandes quantidades de estoque.

Quanto ao planejamento e controle do estoque, as principais decisões a 

serem tomadas são:

• Quanto pedir cada vez que um pedido de reabastecimento é colocado;

• Quando pedir o reabastecimento de estoques;

• Como controlar o sistema de planejamento e controle de estoques.

O estoque é, usualmente, gerenciado através de sistemas computadoriza-

dos, que têm algumas funções, como atualização dos registros de estoque, 

geração de pedidos, geração de relatórios de estoque, previsão de demanda 

etc. 

Atividade de Aprendizagem
Quais os pontos importantes que devem ser levados em conta no planeja-

mento de uma produção?

 Disponível em: <http://
www.ebah.com.br/content/

ABAAAA65AAA/administracao-
producao>
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6.3 Controle da produção
Ainda conforme o mesmo trabalho do site Ebah, o controle da produção 

tem por finalidade verificar se o que foi planejado está sendo realmente exe-

cutado; daí a necessidade de um perfeito trabalho de acompanhamento de 

todas as operações industriais.

Compete ao controle de produção acusar as falhas e distorções e estabelecer 

as medidas corretivas, visando a normalidade do processo produtivo. Para 

tanto, o retorno de informações (feedback) constitui prática salutar para a 

normalidade do processo.

O controle de produção deve responder às seguintes questões:

• Os insumos de produção estão sendo entregues dentro dos prazos cer-

tos?

• A mão de obra está sendo realmente empregada?

• Os equipamentos de produção são adequados e estão sendo utilizados 

eficientemente?

• Os estoques de produtos acabados (ou semi-acabados) estão em níveis 

planejados?

• O ritmo de produção está sendo desenvolvido de acordo com o planeja-

mento?

a) Relação custo X benefício do controle

Embora aparentemente todos os controles sejam imprescindíveis, na prática 

nem sempre isso é verdade. Antes de implantar um novo controle, é reco-

mendável verificar se os seus custos não serão superiores aos benefícios. 

Embora seja raro, há casos em que se pode mensurar tanto os custos como 

os benefícios de um controle, mas, geralmente, a decisão sobre a viabilidade 

ou inviabilidade vai depender da sensibilidade do administrador.
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b) Sistema de controle

O sistema de controle é constituído por um conjunto de regras preestabe-

lecidas, que permitem o exercício do controle, e deve conter os seguintes 

elementos:

1 - Um plano

O controle só é possível quando existe um plano. Se não houve o plano, 

como saber o que deveria estar sendo feito?

2 - Regras e dispositivos para medir o realizado

Somente através de dispositivos e regras bem definidas será possível efetuar 

a medição dos eventos realizados, para posterior confronto com o planeja-

do. Um bom instrumento para essa medição é a ordem de produção, que, 

com suas regras bem definidas, serve como excelente centralizadora de in-

formações relativas a prazos, custos, quantidades, tempos e eficiência.

3 - Instrumentos de controle

As empresas modernas dispõem dos mais diversos tipos de controles, que 

vão desde a observação visual até os sofisticados controles mecanizados.

A informática trouxe os sistemas informatizados, que geram relatórios com 

gráficos e informações gerenciais sobre orçamentos e análise de operações, 

tornando a tomada de decisões mais rápida e eficiente.

c) Controle de custos

O objetivo de uma empresa é vender seu produto por um preço que cubra 

seus custos e dê algum lucro.

Controlar custos no processo produtivo pressupõe controlar todos os fatores 

geradores de gastos, como salários, insumos e todos os recursos necessários 

à existência e ao funcionamento da empresa.

É necessário fazer uma distinção entre custo e despesa:

• Custo é todo gasto que está diretamente relacionado ao processo pro-
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dutivo;

• Despesa é todo gasto relacionado a administração, as vendas e aos fi-

nanciamentos.

Até o momento que os produtos estão prontos para a venda, os gastos são 

custos, daí para frente passam a ser despesas.

d) Controle de Qualidade

O controle de qualidade tem por finalidade determinar as causas relevantes 

de variações de qualidade. Às vezes, elas são chamadas “acidentais”, não 

provocando maiores consequências, porquanto as variações são insignifican-

tes na qualidade do produto.

A qualidade de um produto ou serviço é medida pela satisfação total do con-

sumidor. Não se pode confundir qualidade com luxo: um automóvel luxuoso 

pode ser de péssima qualidade e um simples pode ter ótima qualidade.

A globalização da economia, o aumento da competitividade e as estratégias 

empresariais levam as empresas a alcançar níveis de excelência, principal-

mente, em relação aos seus clientes. As linhas de ações que as empresas 

aplicam hoje começam a convergir para um foco único, conquistar: satisfa-

zer e manter clientes, fazendo as coisas certas e com qualidade.

A qualidade total no atendimento ao cliente ocorre quando a empresa enfo-

ca seus esforços em serviços com qualidade, fazendo conscientemente a es-

colha de investir na satisfação do cliente e de tornar isso a meta da empresa.

Algumas técnicas para satisfação do cliente envolvem dedicação de tempo 

dos administradores, enquanto outros focam no monitoramento extensivo 

das necessidades e atitudes dos clientes.

O atendimento à necessidade do cliente produz recompensas reais para a 

empresa em termos de sua imagem e lealdade dos clientes que retornam, 

muitas vezes, porque já conhecem a qualidade, confiam nas pessoas que 

trabalham e sabem que obtêm serviços consistentes.

Círculo	de	controle	de	qualidade	(CCQ)
O CCQ é a organização de pequenos grupos de pessoas (5 a 12), devida-
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mente treinados que, normalmente, trabalham em conjunto para prever e 

resolver vários problemas associados ao seu ambiente de trabalho.

O raciocínio para referir à viabilidade da ideia, pois as pesquisas revelam que 

os funcionários de uma empresa conhecem cerca de 70% dos problemas. 

Assim, quando devidamente treinados, motivados e conscientizados, esses 

funcionários poderão solucionar grande parte dos problemas ou fazer me-

lhoramentos que evitam a reincidência dos mesmos.

Resultados positivos do CCQ:

• Racionalização dos processos;

• Redução dos custos;

• Aumento da qualidade;

• Aumento da produtividade e da eficiência;

• Criação de um ambiente de confiança e otimismo;

• Participação ativa e consciente dos funcionários nas decisões, melhorias 

e soluções de problemas;

• Maior aceitação das mudanças;

• Maior conhecimento e visão da organização como um todo e dos siste-

mas de trabalho;

• Lealdade e identificação para com a empresa e seus objetivos;

• Aparecimento de novas lideranças de maior capacidade técnica, adminis-

trativa e motivacional.

e) Just in Time (JIT)

O Just in Time (JIT) surgiu no Japão, em meados da década de 70, sendo sua 

ideia básica e seu desenvolvimento creditados à Toyota Motor Company, que 

buscava um sistema de administração que pudesse coordenar a produção 

com a demanda específica de diferentes modelos e cores de veículos com o 
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mínimo atraso.

O sistema de “puxar” a produção a partir da demanda, produzindo somente 

os itens necessários, nas quantidades necessárias e no momento necessário, 

ficou conhecido no Ocidente como “Sistema Kanban”. Esse nome é dado 

aos cartões utilizados para autorizar a produção e a movimentação de itens 

ao longo do processo produtivo.

Contudo, o JIT é muito mais do que uma técnica ou um conjunto de técnicas 

de administração da produção, sendo considerado como uma completa “fi-

losofia”, que inclui aspectos de administração de materiais, gestão da qua-

lidade, arranjo físico, projeto do produto, organização do trabalho e gestão 

de recursos humanos.

Embora haja quem diga que o sucesso do sistema de administração JIT esteja 

calçado nas características culturais do povo japonês, mais e mais gerentes 

têm se convencido de que essa filosofia é composta de práticas gerenciais 

que podem ser aplicadas em qualquer parte do mundo.

Algumas expressões são, geralmente, usadas para traduzir aspectos da filo-

sofia Just in Time:

• Produção em estoque;

• Eliminação de desperdícios;

• Manufatura de fluxo contínuo;

• Esforço contínuo na resolução de problemas;

• Melhoria contínua dos processos.

Atividade de Aprendizagem 
O controle de produção deve responder a quais questões? Como essas ques-

tões podem ser respondidas?

Disponível em: <http://
www.ebah.com.br/content/
ABAAAA65AAA/administracao-
producao>
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6.4 Auditoria
Você já deve ter ouvido falar nisso!

Conforme consta na Enciclopédia Livre Wikipédia, a auditoria é um exame 

cuidadoso, sistemático e independente das atividades desenvolvidas em de-

terminada empresa ou setor, cujo objetivo é averiguar se ela está de acordo 

com as disposições planejadas e/ou estabelecidas previamente, se foram im-

plementadas com eficácia e se estão adequadas (em conformidade) à exe-

cução dos objetivos.

As auditorias podem ser classificadas em: auditoria externa e auditoria inter-

na. Atualmente, a auditoria externa se distribui em diversas áreas de gestão, 

havendo várias ramificações: auditoria de sistemas, auditoria de recursos 

humanos, auditoria da qualidade, auditoria de demonstrações financeiras, 

auditoria jurídica, auditoria contábil e outras.

Entre as principais empresas de auditoria independente (e externa) estão: 

Deloitte, PwC, KPMG e Ernst & Young. 

6.4.1 Auditoria interna
Trabalho que consiste em assumir o departamento interno de auditoria de 

empresas que possuem esse setor dentro de seu quadro, disponibilizando os 

recursos humanos e técnicos necessários para a execução das tarefas desig-

nadas pela administração da empresa cliente.

A auditoria interna consiste em departamento vinculado a mais alta adminis-

tração das empresas, cujo objetivo primordial é acompanhar os negócios da 

empresa de forma permanente, com equipe de auditores voltados, exclusi-

vamente, aos trabalhos dessa organização.

A principal diferença entre a auditoria externa e a interna é a independência 

de ação e julgamento que a primeira possui, características essas que não 

podem ser levados em consideração em um trabalho interno. É bom desta-

car que muitas organizações possuem departamentos de auditoria interna 

muito mais preparados que empresas dedicadas a esse fim, mas o fato de 

existir subordinação hierárquica (definição de trabalhos) e econômica (remu-

neração salarial) impede terceiros de considerar tais serviços como assecura-

tórios da fidedignidade e independência.

Os serviços de auditoria interna, se conduzidos adequadamente, são suporte 

Disponível em: < http://
pt.wikipedia.org/wiki/

Auditoria>
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muito interessante à administração de qualquer empresa, pois eles aconte-

cem de forma permanente e envolvem integralmente as operações da em-

presa, podendo e devendo ter acesso a detalhes que, muitas vezes, não são 

relevantes do ponto de vista da auditoria externa. 

6.4.2 Auditoria externa
Serviço prestado por auditoria independente/externa para empresas de ser-

viço, construtoras, jornais, cooperativas, hospitais etc.

Compreende o exame detalhado das operações contábeis e administrativas 

dos clientes, como a revisão de procedimentos de controles internos nas 

áreas de departamento pessoal, faturamento, compras, estoque, tesouraria; 

assim como a verificação da fidedignidade das demonstrações contábeis do 

patrimônio e de resultados, apresentando, ao final, opinião através de res-

pectivo Parecer de Auditoria, que se trata do certificado de autenticidade das 

operações dos clientes, quando solicitado. 

Os trabalhos de auditoria externa permitem a emissão de relatórios e de 

recomendações aos clientes, com o objetivo de identificar a natureza dos 

problemas detectados pelos auditores, as consequências desses problemas 

e a recomendação da auditoria, no sentido das medidas de correção a ser 

tomada.

Os serviços de auditoria independente são executados com base na com-

plexidade envolvida na execução dos serviços, volume de horas a serem dis-

pendidas e responsabilidade dos auditores, devendo ainda ser avaliada a 

necessidade ou não do parecer de auditoria ao final dos trabalhos.

Algumas organizações são obrigadas contratar empresas de auditoria, como 

planos de saúde; administradoras de consórcios; de eventos culturais com 

obtenção de verba incentivada; exploração de bingos; além das segurado-

ras; administradoras de previdência privada; instituições financeiras e todas 

as companhias abertas (que tenham papéis negociados em bolsa de valores). 

Atividade de Aprendizagem
Responda com base no conteúdo estudado.

Assinale a alternativa correta. Os procedimentos da auditoria interna são 

exames que permitem ao auditor interno obter provas com as seguintes 

características:

Disponível em: <http://www.
audifisc.com.br/auditoria.htm>
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a) Parciais para fundamentar suas conclusões;

b) Suficientes para fundamentar suas conclusões;

c) Suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações;

d) Parciais para fundamentar suas conclusões e recomendações;

e) Suficientes para fundamentar suas recomendações.

Quais são os fatores importantes, que devem ser levados em conta durante o 

planejamento e controle da produção de uma empresa? Dê um exemplo de 

alguma empresa que você conheça que faça esse tipo de acompanhamento. 

Se você não conhece empresa alguma que faça esse controle, procure em 

jornais ou na Internet empresas que realizam esse tipo de controle e as des-

creva nesta atividade.

Resumo
Nesta aula você pôde estudar que:

O setor de Planejamento e Controle de Produção de uma empresa é um se-

tor-meio que serve como transformador de informações, entre vários setores 

de uma empresa, e tem um papel de conciliador entre aqueles departamen-

tos que eventualmente tenham alguns atritos;

Planejar a produção significa decidir antecipadamente o que deve ser feito 

para alcançar determinado fim. O planejamento da produção compreende 

decidir sobre a produção a ser efetivada pela empresa industrial;

Consulte os sites abaixo para 
complementar o estudo da aula:
http://www.administradores.

com.br/artigos/as_dificuldades_
do_pcp_planejamento_e_

controle_de_producao/26334/
http://www.grupos.com.br/

blog/pcp/
http://www.unifran.br/blog/
mvalentini/?action=d3d3144
6a793743680c65030e6a434
34d3d366b30a819d87&post

=d3d314d487b645d4d49865
6d7d14df4bd67b2466d37c0f
6f&area=9754a7d4071cdf66

9a902f06845ad12b58d21570
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O controle da produção tem por finalidade verificar se o que foi planejado 

está sendo realmente executado; daí a necessidade de um perfeito trabalho 

de acompanhamento de todas as operações industriais;

Auditoria é em um exame cuidadoso, sistemático e independente das ati-

vidades desenvolvidas em determinada empresa ou setor, cujo objetivo é 

averiguar se elas estão de acordo com as disposições planejadas e/ou es-

tabelecidas previamente, se foram implementadas com eficácia e se estão 

adequadas (em conformidade) à consecução dos objetivos.

Prezado (a) estudante,

Você finalizou a aula seis, esperamos que o conteúdo apresentado contribua 

para a sua qualificação no curso que está realizando. Estudaremos a seguir 

a Demanda e a Oferta. Não deixe de visitar os sites recomendados para am-

pliar as informações do conteúdo. Prossiga com dedicação.
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Aula 7. A demanda e a oferta

Objetivos:

• identificar  os conceitos de demanda e oferta; e

• reconhecer a importância da demanda e da oferta para qual-

quer empreendimento.

Caro(a) estudante,

Esta aula apresentará o conceito de demanda e oferta para que seja possível 

reconhecer  sua importância na hora de estabelecer um empreendimento. 

Para o bom entendimento desse novo assunto é importante que você tenha 

fixado bem o conteúdo sobre produção de bens e serviços e, também, como 

funcionam as formas de planejamento e controle desses tipos de produção. 

Esses conteúdos foram apresentados nas aulas 4, 5 e 6

7.1 Demanda
A demanda de um determinado bem é dada pela quantidade de bem que os 

compradores desejam adquirir num determinado período de tempo

Observe o exemplo a seguir: A demanda será representada pelo símbolo DX.

A demanda do bem x depende de uma série de fatores, que os economistas 

consideram como os mais relevantes:

• O preço do bem x (Px);

• A renda do consumidor (Y);

• O preço de outros bens (Pz);
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• Os hábitos e gostos dos consumidores (H).

Conforme Alexandre Portela Barbosa para o site Recanto das Letras, mate-

maticamente, pode-se expressar a demanda do bem de x (Dx) pela seguinte 

expressão:

Dx = f(Px, Y, Pz, H, etc.)

Onde a letra f significa que Dx é função de e a palavra etc. abarca as outras 

possíveis variáveis.

A demanda do bem x é, portanto, a resultante da ação conjunta ou combi-

nada de todas essas variáveis.

Assim, por exemplo, caso deseje saber o que ocorre com a demanda do bem 

x se o preço dele aumentar. É preciso supor que todas as demais variáveis 

que influenciam a demanda permaneçam com o mesmo valor, de modo que 

a variação da demanda seja atribuível, exclusivamente, à variação de preço. 

Nesse caso, podemos reescrever a demanda do bem x como sendo, apenas, 

a função do preço de x, já que as demais variáveis ficam com seu valor inal-

terado:  

Dx = f (Px)

A esta relação denominaremos de função da demanda do bem de x e à sua 

representação gráfica será chamada de curva de demanda do bem x. 

Supondo-se que o bem x seja perfeitamente divisível, sua curva de demanda, 

provavelmente, assumirá o formato a seguir:

Figura 7
Fonte: autor

 Disponível em: <http://www.
recantodasletras.com.br/

artigos/1337650>
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Conforme consta no mesmo texto do site Recanto das Letras, matematica-

mente, pode-se dizer que a demanda do bem x é uma função inversa ou 

decrescente do seu preço.

Embora perfeitamente aceitável ao senso comum que a quantidade procu-

rada do bem x varie inversamente seu preço, os economistas justificam tal 

comportamento da demanda em função de dois efeitos:

a) Efeito-renda – quando o preço do bem x aumenta, o consumidor fica, 

em termos reais, mais pobre e, portanto, irá reduzir o consumo do bem; o 

inverso ocorrerá se o preço do bem x diminuir.

b) Efeito-substituição – se o preço do bem x aumenta e o de outros bens 

fica constante, o consumidor procurará substituir o seu gasto por outro bem 

similar; se o preço diminuir, o consumidor aumentará o gasto do bem x as 

expensas da diminuição do consumo dos bens similares.

Exceções à lei da procura
Há várias exceções à lei da procura: os chamados bens de Giffen e bens de 

Veblen.

Os bens de Giffen são bens de pequeno valor, porém de grande importância 

no orçamento dos consumidores de baixa renda. Os bens de Veblen são 

bens de consumo ostentatório, tais como obras de arte, jóia, tapeçarias e 

automóveis de luxo. Tanto os bens de Giffen como os de Veblen têm curvas 

de demanda com inclinação positiva, ou seja, ascendentes da esquerda para 

a direita.

Curva de Demanda de mercado
Tudo o que foi exposto até agora referia-se ao consumidor individual, mas 

vale também para o mercado como um todo, já que a curva de demanda do 

mercado resulta de agregação das curvas individuais.
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Assim, por exemplo, se o mercado for composto por dois consumidores (A 

e B), ter-se-ia: 

Figura 8 - Consumidor A
Fonte: autor

Figura 9 - Consumidor B
Fonte: autor

Figura 10 - Mercado
Fonte: autor
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7.2 A oferta
Prosseguindo com o conteúdo do site já referenciado Q é a quantidade do 

bem x, por unidade de tempo, que os vendedores desejam oferecer no mer-

cado, isso constitui a oferta do bem x. Similarmente a demanda, a oferta 

também é influenciada por diversas variáveis, entre elas:

a) o preço do bem x (Px);

b) preço dos insumos utilizados na produção (Pi);

c) tecnologia (T);

d) preço de outros bens (Pz).

Matematicamente, pode-se expressar a oferta do bem x (Ox) pela seguinte 

função:

Ox = f (Px · Pi · T · Pz · etc.)

OBS.: etc. = refere-se a outras possíveis variáveis que possam influenciar a 

oferta.

Assumindo-se a hipótese do carteris paribus:

Ox = f (Px)

Expressão que é denominada função de oferta do bem x. A sua representa-

ção gráfica, mostrada a seguir, é denominada de curva do bem x.

Figura 11 
Fonte: autor
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A oferta do bem x é uma curva ascendente da esquerda para a direita, mos-

trando que, quanto maior o preço, maior será a quantidade que os produto-

res desejarão oferecer no mercado.

A oferta do bem x é, portanto, uma função direta ou crescente do preço.

O	equilíbrio	de	mercado	na	concorrência	perfeita
A oferta e a demanda do bem x conjuntamente determinam o preço de 

equilíbrio no mercado de concorrência perfeita. O preço de equilíbrio é de-

finido como o preço que iguala as quantidades demandadas pelos compra-

dores e as quantidades ofertadas pelos vendedores, de tal modo que ambos 

os grupos fiquem satisfeitos.

Veja o gráfico a seguir:

O gráfico apresenta as curvas de demanda e oferta do bem x e sua interação 

no mercado.

O preço e a quantidade de equilíbrio somente serão alterados no mercado se 

ocorrer um deslocamento das curvas de oferta e procura.

Tratamento	matemático
Embora os economistas refiram-se às curvas de demanda e de oferta, essas 

também podem ser expressas linearmente.

QDx = 280 - 4Px (demanda)

QOx = - 20 + 2Px (oferta)

Figura 12 
Fonte: autor

Disponível em: <http://www.
recantodasletras.com.br/

artigos/1337650>
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x QDx = 280 – 4Px QOx = 20 + 2Px

0 280 – (4 x 30) = 160 - 20 + (2 x 30) = 40

0 280 – (4 x 40) = 120 - 20 + (2 x 40) = 60

0 280 – (4 x 50) = 80 - 20 + (2 x 50) = 80

0 280 – (4 x 60) = 40 - 20 + (2 x 60) = 100

Observando a tabela acima percebe-se, facilmente, que o preço de equilíbrio 

é 50.

Para obter o preço de equilíbrio seria mais fácil igualar às quantidades de-

mandadas e ofertadas (já que o preço de equilíbrio iguala as duas quantida-

des).

280 - 4Px = 20 + 2Px

300 = 6Px

x

300
P  =

6

Px= 50

Tabelamento
Num mercado em concorrência perfeita, caso o governo tabele o preço num 

valor inferior ao de equilíbrio, ocorrerá escassez do bem (excesso de quanti-

dade demandada sobre a oferta).

Tendo em vista que a solução adequada para essa escassez seria a elevação 

do preço de mercado, porém isso não é possível, pois está tabelado, não há 

outra alternativa a não ser a administração da escassez.

Mudança no preço de equilíbrio de mercado em virtude de deslocamentos 

das curvas de oferta e procura

Deslocamentos das curvas de demanda
A curva de demanda se desloca em relação à sua posição original quando 

uma daquelas variáveis que supomos constantes ao traçamos a curva mudar 

de valor. Ela se deslocará para a direita da posição original quando a mudan-

ça do valor da variável, antes suposta constante, contribuir para aumentar 

a demanda; e para a esquerda da posição original quando contribuir para 

diminuir a demanda. 



Rede e-Tec Brasil 114 Controle de Estoque, Financeiro e da Produção

Mudança na renda dos consumidores 
• Bens normais

Bens normais são aqueles cujo consumo aumenta à medida que a renda 

do consumidor se eleva. Suponha que um determinado nível de renda dos 

consumidores, a curva de demanda do bem x, apresente os seguintes pares 

e quantidades procuradas:

Px QPx

10 100

11 90

12 81

13 76

O gráfico seria o seguinte:

Caso a renda dos consumidores se eleve, provavelmente aumentarão tam-

bém as quantidades demandadas do bem x de tal forma que, para os possí-

veis níveis de preços:

Px QPx QP’x

10 100 110

11 90 100

12 81 91

13 76 86

Figura 12 
Fonte: autor
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Bens inferiores
Bens inferiores são bens cuja demanda diminui quando o nível de renda do 

consumidor aumenta e aumenta quando o nível de renda do consumidor 

diminui.

a) Se o bem x for um bem inferior, o aumento de renda dos consumidores 

reduz a sua demanda, a curva desloca-se para a esquerda e o preço e a 

quantidade de equilíbrio diminuem. 

Mudanças nos preços de outros Benz (Pz)
Um determinado bem Z pode ter as seguintes relações com o bem x:

b) Z é um bem de consumo independente de x;

c) Z é substituto de x;

d) Z é complementar de x. 

Bens substitutos
São aqueles bens os quais o consumo de um deles exclui o consumo do 

outro. A substituição não precisa ser total, basta o fato de o consumidor 

comprar maiores quantidades de manteiga implicará em certa redução do 

consumo de margarina.

Bens complementares
São os bens cujo consumo é feito, geralmente, de forma simultânea. Da 

mesma forma que a substitubilidade, a complementaridade não precisa ser 

total, ou seja, o consumo de um implica, necessariamente, no consumo do 

Figura 13 
Fonte: autor
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outro, bastando que o consumo de ambos seja associado de alguma forma. 

Exemplo: pão e manteiga. 

Hábitos	e	gostos	dos	consumidores
Esta variável é influenciada, principalmente, por campanhas de publicidade e 

propaganda do bem x. Por exemplo, se uma campanha publicitária conven-

cer o consumidor de que o consumo de um determinado produto faz bem à 

saúde, a demanda deverá aumentar e, consequentemente, elevar seu preço 

e quantidade de equilíbrio.

Deslocamentos da curva de oferta
A curva de oferta se desloca em relação à sua posição original quando uma 

daquelas variáveis, que foram supostas constantes ao se traçar a curva, mu-

dar de valor. Se a mudança do valor da variável aumentar a oferta, ela se 

deslocará para a direita, e se diminuir, ela se deslocará para a esquerda da 

posição original.

Tratamento	Matemático	da	função	demanda	revisitado
A demanda do bem x pode ser expressa matematicamente da seguinte for-

ma:

Dx = f (Px, Y, Pz, H, etc.)

Assumindo-se que a função demanda seja linear, pode-se ter, por exemplo:

QDx = - 2Px + 0,05Y – 1,5Pz

Aplicando-se a hipótese do cateris paribus, se for suposto que a renda do 

consumidor e o preço do outro bem permaneçam constantes em 1000 e 8, 

respectivamente, se obterá a curva de demanda do bem x:

QDx = -2Px + (0,05 x 1000) – (1,5 x 8)

QDx = -2Px + 50 – 12

QDx = 38 – 2Px

Todas as informações  desta aula estão contidas no site Recanto das Letras dis-

ponível em < http://www.recantodasletras.com.br/artigos/1337650>
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Atividades de Aprendizagem
1. Quando sua renda diminui, o que acontece com o seu consumo?

a) de bens normais?  b) de bens de Giffen? c) de bens inferiores? d) de bens 

substitutos?

2. Quais os fatores que influenciam a Demanda de um bem ou serviço? 

3. Conceitue a função oferta e especifique quais variáveis influenciam a ofer-

ta de uma mercadoria? 

Assinale a alternativa correta nos próximos exercícios:

4. Para fazer distinção entre oferta e quantidade ofertada, sabemos que:

a) A oferta refere-se a alterações no preço do bem; e a quantidade ofertada, 

a alterações nas demais variáveis que afetam a oferta.

b) A oferta refere-se a variações em longo prazo; e a quantidade ofertada, à 

mudança de curto prazo.

c) A quantidade ofertada só varia em função de mudanças no preço do pró-

prio bem, enquanto a oferta varia quando ocorrerem mudanças nas demais 

variáveis que afetam a oferta do bem.
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d) Não há diferença entre alterações na oferta e na quantidade ofertada.

e) N.d.a.

5. Uma mercadoria que é demandada em quantidades maiores, quando a 

renda do consumidor cai, é um:

a) Bem normal. 

b) Bem inferior. 

c) Bem complementar. 

d) Bem substituto. 

e) N.d.a.

6. Assinale a alternativa correta:

a) A curva de demanda mostra como variam as compras dos consumidores 

quando variam os preços.

b)  Quando varia o preço de um bem coeteris paribus, varia a demanda.

c)  A demanda depende basicamente do preço de mercado. As outras variá-

veis são menos importantes e supostas constantes.

d)  A quantidade demandada varia inversamente ao preço do bem coeteris 
paribus.

e)  N.d.a.

7. O leite torna-se mais barato e seu consumo aumenta. Paralelamente, o 

consumidor diminui sua demanda de café. Leite e café são bens:

a) Complementares. 

b) Substitutos. 

c) Independentes. 
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d) Inferiores. 

e) De Giffen.

8. O preço de equilíbrio para uma mercadoria é determinado:

a) Pela demanda de mercado dessa mercadoria.

b) Pela oferta de mercado dessa mercadoria.

c) Pelo balanceamento das forças de demanda e oferta da mercadoria.

d) Pelos custos de produção.

e) N.d.a.

Resumo
Nesta aula  vimos que:

• A demanda de um determinado bem é dada pela quantidade de bem 

que os compradores desejam adquirir num determinado período de tem-

po;

• Que a quantidade de um bem, por unidade de tempo, que os vendedo-

res desejam oferecer no mercado constitui a oferta desse bem;

• A oferta e a demanda de um bem conjuntamente determina o preço de 

equilíbrio no mercado de concorrência perfeita. O preço de equilíbrio 

é definido como o preço que iguala as quantidades demandadas pelos 

compradores e as quantidades ofertadas pelos vendedores, de tal modo 

que ambos os grupos fiquem satisfeitos.

Caro(a) estudante,

Mais uma etapa de estudos chegou ao fim. No entanto, a disciplina ainda 

tem importantes temas a serem tratados. Prosseguindo vamos estudar Cus-

tos. Não desanime você já avançou bastante. Vamos para o novo assunto.
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Aula 8. Custos

Objetivos:

• identificar na contabilidade de custos as informações para ações 

de planejamento e controle na empresa; e

• elaborar um sistema de custos para qualquer tipo de organiza-

ção.

Prezado(a) estudante,

Esta aula vai ajudar você na busca por alternativas que possam facilitar a 

organização de custos e despesas de uma empresa. Tentaremos mostrar de 

que forma você pode obter da contabilidade de custos as informações ne-

cessárias ao bom desempenho de suas ações de planejamento, avaliação e 

controle, a fim de torná-lo apto a montar, contabilizar e implantar sistemas 

de custos em qualquer tipo de organização.

Para o bom desenvolvimento de seus estudos, é importante que você tenha 

entendido como funcionam os meios de produção de bens e de serviços e 

como se dá a demanda e a oferta de um produto no mercado. Esses conteú-

dos demonstrados anteriormente irão auxiliar no entendimento das compo-

sições de custos demonstradas a seguir.

No mercado globalizado, a concorrência tem sido grande. Os produtos preci-

sam de qualidade superior, competitividade, uma boa imagem da empresa é 

uma característica essencial é o preço baixo (um custo baixo) para conseguir 

consumidores e mantê-los.

Na Contabilidade de Custos, há vários métodos para a apropriação de cus-

tos, todos são úteis e importantes para uma empresa.
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Atividade de Aprendizagem 
Em sua opinião, para a produção de um objeto em uma empresa, o que é 

considerado lucro e o que é considerado despesa?

Vamos tentar entender...

Continuando a utilizar as informações do trabalho de Portela para o site 

Recanto das Letras temos: 

Método por absorção - Para começar o método por absorção, é preciso 

entender a separação entre custos e despesa. 

Os gastos relativos ao processo de produção são custos e os relativos a ad-

ministração, às vendas e aos financiamentos são despesas.

Na prática, ocorre uma série de problemas por não ser possível a separação 

de forma clara e objetiva. Por exemplo, é comum encontrarmos uma única 

administração sem a separação da que realmente pertence à fábrica. Surge 

daí a prática de se ratear o gasto geral da administração - parte para despe-

sa e parte para custo - rateio sempre arbitrário, já que não há possibilidade 

prática de uma divisão científica. Normalmente, a divisão é feita em função 

da proporcionalidade entre número de pessoas na fábrica, ou com base nos 

demais gastos, ou simplesmente em porcentagens fixadas pela diretoria.

Como tentativa de solução, ou pelo menos de simplificação, algumas regras 

básicas podem ser seguidas:

a)  Valores irrelevantes dentro dos gastos totais da empresa não devem ser 

rateados. Se, por exemplo, o gasto com o departamento pessoal for de 

0,3% dos gastos totais, deve-se  tratar como despesa integral, sem rateio 

para a fábrica;

b)  Valores relevantes, porém repetitivos a cada período, que numa eventual 

divisão teriam sua parte maior considerada como despesa, não devem tam-

bém ser rateados, tornando-se despesa pelo seu montante integral;
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c) Valores cujo rateio é extremamente arbitrário devem ser evitados para 

apropriação aos custos.

Resumindo...

Só devem ser rateados e ter uma parte atribuída aos custos de produção e 

outra às despesas do período os valores relevantes, que, visivelmente con-

têm ambos os elementos e podem, por critérios não excessivamente arbitrá-

rios, ser divididos nos dois grupos.

É fácil a visualização de onde começam os custos de produção, mas nem 

sempre é da mesma maneira simples a verificação de onde eles terminam.

A regra é simples, basta definir o momento em que o produto está pronto 

para a venda. Até aí todos os gastos são custos. A partir desse momento, 

despesas.

Por exemplo:

Os gastos com embalagens podem tanto estar numa categoria como em 

outra, dependendo de sua aplicação. Quando um produto é colocado para 

venda, tanto a granel quanto em pequenas quantidades, seu custo terminou 

quando a sua produção foi acabada. Quando uma embalagem extra (sacola, 

caixa) é aplicada após a venda, deve ser tratada como despesa.

Atividade de Aprendizagem
Descreva outro exemplo de despesa que pode ser observada em uma em-

presa.

Isso implica a contabilização do estoque de produtos acabados sem embala-

gem, e essa é ativada em um estoque à parte. Se, por outro lado, os produ-

tos já são colocados à venda embalados de forma diferente, então seu custo 

total inclui o do seu acondicionamento, ficando ativados por este montante.

Inúmeras vezes ocorrem o uso de instalações, equipamentos e mão de obra 
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da produção para elaboração de bens ou execução de serviços não desti-

nados à venda. São exemplos disso os serviços de manutenção do prédio, 

reforma e pintura de equipamentos não fabris com uso do pessoal da manu-

tenção da fábrica. Também a produção de máquinas ou dispositivos e mol-

des para a produção de outros bens ou uso próprio da empresa encontram-

-se nesse problema.

Se a empresa faz uso do seu departamento de manutenção para também 

fazer reparos em máquinas do departamento de contabilidade, por exem-

plo, ou se usa pessoal ocioso da produção para ampliar as instalações do 

seu departamento de vendas, não pode incluir esses gastos nos custos dos 

produtos desse período. Deve ser feito um apontamento da mão de obra e 

dos materiais utilizados, esse montante será tratado como despesa ou imo-

bilização, dependendo do que tiver sido realizado. Além disso, uma parte 

deverá ser adicionada ao serviço realizado, dentro dos mesmos critérios, que 

se basearia a empresa caso um produto tivesse sido fabricado.

Atividade de Aprendizagem
No método por absorção onde iniciam os custos e as despesas da produção? 

O que é considerado custo e despesa na produção?

Custeio por Absorção - consiste, simplesmente, na apropriação de todos 

os custos de produção para os produtos e/ou serviços produzidos, levando 

em conta todas as características da Contabilidade de Custos, algumas das 

quais citadas acima.

Por essas características, seus custos vão para o ativo na forma de produtos 

e só podem ser considerados despesas ao ocorrer a venda do produto, Prin-

cípio da Realização.

É bom deixar claro que uma empresa não deve alterar sua maneira 
de apropriar os custos constantemente, pois existem diferenças entre 
eles e, quase sempre, essas mudanças podem dar uma falsa impres-
são dos resultados obtidos.

Disponível em: < http://www.
recantodasletras.com.br/

artigos/1293150>
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Exemplo de Custo por Absorção:
Gastos da Empresa “KRB” no mês de janeiro de 1995:
Comissões de Vendedores................... 40.000,00
Salários de Fábrica.............................. 60.000,00
Matéria-Prima Consumida................. 175.000,00
Salários da Administração.................... 45.000,00
Depreciação na Fábrica........................30.000,00
Seguros da Fábrica................................5.000,00
Despesas Financeiras...........................25.000,00
Honorários da Diretoria...................... 20.000,00
Materiais Diversos – Fábrica..................7.500,00
Energia Elétrica – Fábrica....................42.500,00
Manutenção – Fábrica........................ 35.000,00
Despesas de Entrega.......................... 22.500,00
Correios, Telefone e Telex.....................  2.500,00
Material de Consumo – Escritório......... 2.500,00
Total gastos / janeiro.........................512.500,00

Primeiro, precisamos separar custos e despesas:
Custos:
Mão de obra Direta............................45.000,00
Mão de obra Indireta..........................15.000,00
Matéria-Prima Consumida.................175.000,00
Depreciação na Fábrica........................30.000,00
Seguros da Fábrica.................................5.000,00
Materiais Diversos – Fábrica...................7.500,00
Energia Elétrica – Fábrica......................42.500,00
Manutenção – Fábrica..........................35.000,00
Total ..................................................355.000,00
Despesas:
Salários da Administração..................... 45.000,00
Honorários da Diretoria.........................20.000,00
Correios, Telefone e Telex.........................2.500,00
Material de Consumo – Escritório............2.500,00
Comissões de Vendedores......................40.000,00
Frete de Entrega....................................22.500,00
Seguro sobre Vendas..............................25.000,00
Total....................................................157.500,00

A área contábil da empresa informa que:
Matéria-prima:
Produto A........................  37.500,00
Produto B......................... 67.500,00
Produto C........................  70.000,00
Total................................175.000,00

Mão de obra direta:
Produto A........................ 11.000,00
Produto B......................... 23.500,00
Produto C......................... 10.500,00
Total................................. 45.000,00

A energia elétrica possui uma particularidade entre os componentes do CIF 

(Custo Indireto de Fabricação). Parte dela é apropriada diretamente aos pro-

dutos por ser considerada custo fixo:

Energia Elétrica Indireta:
Custo Indireto........................................... 20.000,00

Energia Elétrica Direta:
Produto A........................... 9.000,00
Produto B......................... 10.000,00
Produto C........................... 3.500,00
Total................................. 22.500,00

Atividade de Aprendizagem
Faça uma entrevista em alguma empresa que você conheça e defina nas 

linhas abaixo o que são custos indiretos de fabricação.

*Dica: Em uma fábrica de lâmpadas, o quanto você gasta de energia no es-

critório influência diretamente na linha de montagem das lâmpadas? Pense...
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Por se tratar do método clássico do custeio por absorção, isto é, não se con-

sidera despesas como custo, para a apropriação dos custos diretamente aos 

produtos, ignoram-se as despesas, apenas consideradas no Sistema ABC, 

que explicaremos depois.

Vamos resumir as informações obtidas até agora:

Custos Diretos

A B C

Matéria-Prima 37.500,00 67.500,00 70.000,00

Mão de obra 11.000,00 23.500,00 10.500,00

Energia Elétrica 9.000,00 10.000,00 3.500,00

Total 57.500,00 101.000,00 84.000,00

Iremos demonstrar como diferentes métodos geram diferentes resultados:

No primeiro método iremos alocar os Custos Indiretos de Fabricação - CIFs, 

de acordo com os Custos Diretos, já que o valor do CIF é muito inferior:

Custos Diretos Custos Indiretos Total

R$ % % R$

A 57.500,00 23,71 23,71 26.675,50 84.175,50

B 101.000,00 41,65 41,65 46.855,50 147.855,50

C 84.000,00 34,64 34,64 38.969,00 122.969,00

Total 242.500,00 100,00 100,00 112.500,00 355.000,00

Já no segundo caso, os Custos Indiretos são distribuídos conforme as horas 

gastas pela mão de obra direta na produção de cada produto. Esse dado está 

implícito no problema, já que foi o mesmo critério utilizado para a distribui-

ção da própria mão de obra:

Mão de Obra Direta Custos Indiretos

R$ % % R$

A 11.000,00 24,44 24,44 27.500,00

B 23.500,00 52,22 52,22 58.750,00

C 10.500,00 23,33 23,33 26.250,00

Total 45.000,00 100,00 100,00 112.500,00

Custos Diretos Custos Indiretos Total

A 57.500,00 27.500,00 85.000,00

B 101.000,00 58.750,00 159.750,00

C 84.000,00 26.250,00 110.500,00

Total 242.500,00 112.500,00 355.000,00
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Como já dissemos, os vários métodos possuem diferenças que implicam em 

resultados diferentes. No exemplo acima, as diferenças foram as seguintes:

Com Base nos 
Custos Diretos

Com base nas 
Horas MOD

Total

A 85.000,00 84.175,50 1.824,50

B 159.750,00 147.855,00 11.894,50

C 110.500,00 122.969,00 (12.469,00)

Total 355.000,00 355.000,00

Custo por encomenda: ordem de produção
Ainda conforme o mesmo site citado, o custo por encomenda é um sistema 

onde a produção é feita de acordo com as características fornecidas pelo 

cliente. Basicamente consiste na apropriação de cada custo em uma Ordem 

de Produção (OP), o que torna mais fácil sua visualização.

Precisamos esclarecer que é mais apropriado utilizá-lo quando os produtos 

diferem no tipo de material e trabalho utilizado. Como exemplo, temos mar-

cenarias, gráficas, etc.

Tem como pontos principais o Material Direto, a MOD e o CIF (é bom lem-

brar que o CIF pode ser departamentalizado, de acordo com as característi-

cas da empresa).

As características diferenciadas dos outros sistemas são:

• Identifica a produção de diferentes lotes de produtos;

• Em cada OP são acumulados o Material Direto, a MOD correspondente e 

o CIF, calculado por uma taxa de absorção (que no exemplo 1 tinha como 

base Horas MOD ou Material Direto);

• Só se pode obter o custo do produto a partir do momento em que a OP 

é encerrada (Princípio da Realização);

• Enquanto a OP, não é encerrada, os supostos “custos” são acumulados 

na conta de Produtos em Processo;

• Este é um sistema cansativo e trabalhoso, pois gera uma grande burocra-

cia, principalmente, para o registro de suas informações.

Dependendo do tipo de produção e atividade de serviços executados, uma 
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empresa industrial pode ter como tipos de ordem de produção:

• Ordem de Produção (para a fabricação de produtos);

• Ordem de Serviço (para a prestação de serviços a clientes);

• Ordem de Reparos (para reparos e manutenção);

• Ordem de Obra (para a construção de obras e/ou reformas).

Exemplo de custo por encomenda (op):
A Cia Solflautas fabrica dois tipos de flautas: tipo A e B. Algumas delas são 

inteiramente de plástico e outras levam uma peça de latão, em torno da qual 

é moldado o plástico. Estas últimas exigem, então, um trabalho de perfura-

ção e usinagem.

A Cia tem três centros de custos: Moldagem; Usinagem e Perfuração e Ser-

viços Gerais, tendo como gastos em setembro de 2008:

Modelagem Usinagem e Perfuração Serviços Gerais

MOD R$ 750,00 R$ 2.250,00 -

CIF R$ 1.836,00 R$ 1.368,00 R$ 396,00

Material Plástico 2.400 litros - -

Latão - 300 Kg -

Os custos do centro de serviços gerais são distribuídos aos centros de produ-

ção na base do valor da MOD de cada centro, o seguinte critério foi estabe-

lecido para distribuir os CIFs do centro de moldagem para os dois produtos: 

Horas e MOD.

Foram produzidas 3.000 flautas tipo A e cada uma delas foi fabricada com o 

consumo de: 15 minutos de MOD no centro de moldagem e 20 minutos de 

MOD no centro de usinagem e perfuração.

Foram produzidas 4.500 flautas tipo B e cada uma delas foi fabricada com o 

consumo de: 10 minutos de MOD no centro de moldagem.

Segundo a seção financeira, as taxas salariais pagas aos operários diretos são 

as seguintes:

Disponível em: < http://www.
recantodasletras.com.br/

artigos/1293150>
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Moldagem Usinagem e Perfuração

Flautas tipo A R$ 0,73 por hora R$ 2,25 por hora

Flautas tipo B R$ 0,27 por hora -

A lista de materiais de cada produto revela o seguinte:

Modelagem Usinagem e Perfuração

Flautas tipo A 0,5 litros de plástico por unidade 0,1 litros de latão por unidade

Flautas tipo B 0,2 litros de plástico por unidade -

A contabilidade informou que o custo dos materiais foram os seguintes:

Plástico = R$6,00 o litro

Latão = R$3,50 o litro

Agora que possuímos todas as informações necessárias, vamos calcular o 

custo das flautas A e B,  utilizando o método de Custo por Encomenda:

MOD (mão de obra direta):

Flauta A – 3.000 unid.

Moldagem  R$ 0,73 p/h   15 min p/unid. $ 547,50
Usinagem  R$ 2,25 p/h   20 min p/unid. $ 2.250,00
       $ 2.797,50
Flauta B – 4.500 unid.
Moldagem  R$ 0,27 p/h   10 min p/unid. R$ 202,50

Material Direto:

Flauta A – 3.000 unid.

Moldagem  0,5 litros p/unid.  R$ 6,00 p/litro  R$ 9.000,00
Usinagem  0,1 kg p/unid.   R$ 3,50 p/kg  R$ 1.050,00
       R$ 10.050,00
Flauta B – 4.500 unid.
Moldagem  0,2 litros p/unid.  R$ 6,00 p/litro  R$ 5.400,00

Serviços Gerais:

Moldagem  R$ 750,00   25 %    R$ 99,00
Usinagem  R$ 2.250,00   75 %    R$ 297,00
Total   R$ 3.000,00   100 %    R$ 396,00
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No centro de Moldagem, as flautas A e B consumiram um mesmo total de 

horas, 4.500 horas cada, portanto os R$ 99,00 são distribuídos igualmente, 

R$ 49,50 para cada Ordem de Produção.

Departamentalização do CIF (custo indireto de fabricação):

Moldagem R$ 1.836,00         A          B
Usinagem R$ 1.368,00  Moldagem  R$ 918,00  R$ 918,00
Total      R$ 3.204,00  Usinagem R$ 1.368,00  –

Fichas das ordens de produção:

Ordem de Produção Flauta A

Material
R$ 10.050,00

Mão de obra Direta
R$ 2.797,50

Moldagem
R$ 967,50

Usinagem
R$ 1.665,00

Total
R$ 15.480,00

Total de flautas produzidas 3.000 unidades.

Custo unitário = R$ 5,16 p/unidade.

Ordem de Produção Flauta B

Material
R$ 5.400,00

Mão de obra Direta
R$ 202,50

Moldagem
R$ 967,50

Usinagem Total
R$ 6.570,00

Total de flautas produzidas 4.500 unidades.

Custo unitário = R$ 1,46 p/unidades.

Atividade de Aprendizagem
Apresente as características que diferenciam o sistema de custo por “Enco-

menda: Ordem de Produção” dos outros sistemas.

Custo por processo:
O trabalho de Portela, para o citado site, mostra que o Custo por Processo é 

o sistema em que os custos são acumulados por processo, isto é, de acordo 

com cada etapa de fabricação (cada departamento, cada centro de custos e/

ou cada processo). Ele é mais utilizado em empresas que utilizam da produ-

Disponível em: < http://www.
recantodasletras.com.br/

artigos/1293150>
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ção em massa ou produção contínua.

As indústrias que mais se adequam e usam o sistema são indústrias têxteis, 

de aço, produtos químicos, montadoras de automóveis, eletrodomésticos, 

etc.

Por se tratar de uma produção contínua ou em massa, seus custos devem 

ser acumulados em cada departamento e será ele quem determinará o custo 

unitário do produto e seu estágio de fabricação. Ao transferir um produto 

para o departamento seguinte, seu custo também será transferido, mos-

trando no fim o custo unitário total. Para que se possa utilizar esse sistema, 

é preciso que a indústria seja dividida em centros de produção ou serviço As 

características do Custo por Processo são:

• Determinar o estágio de fabricação em seu centro;

• Por possuir um padrão, fica mais fácil saber seus custos;

• O CIF tem uma distribuição melhor, pois é feito em cada processo ou 

departamento;

• Diminui o processo burocrático em relação ao sistema de Custo por En-

comenda.

Exemplo de custo por processo:
Nos registros da contabilidade da Cia Industrial Faisca, que utiliza o método 

PEPS, encontramos as seguintes informações:

Produtos em processo em 30/06/x2:

• Materiais R$ 1.120,00

• MOD R$ 1.120,00

• CIF R$ 2.240,00

Na fábrica, o gerente informou que se encontram 2.800 unidades em esto-

que, com o seguinte estágio de fabricação: Materiais = 100 % e MOD = 50 

%.
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Nos registros contábeis, verificou-se que os seguintes custos foram debita-

dos à conta:

Produtos em Processo: Materiais = R$ 6.240,00; MOD = R$ 6.720,00 e CIF 

= R$ 13.440,00.

Outras informações:

a) 12.000 unidades foram completadas em julho;

b) 1.200 unidades estavam no inventário final em 31/07/x2, no seguinte 

estágio de fabricação: materiais = 100 % e MOD = 50 %.

Vamos, agora, calcular a produção equivalente de julho de 19x2, bem como, 

a produção transferida e o estoque final.

Para calcular a produção equivalente, é preciso fazer a demonstração das 

unidades equivalentes.

                                                                                               Materiais        Custo Transferência.
Unidades completadas..............................................................12.000          12.000
(-) estoque inicial produtos em processo....................................(2.800)  (2.800)
para completar o estoque inicial     9.200     9.200
(custo de transf. 2.800 X 50 %)................................................     -     1.400
       9.200  10.600
estoque final produtos em processo
(materiais 1.200 X 100 %).......................................................1.200       -
(custo de transferência. 1.200 X 50 %).....................................   -        600
= produção equivalente.........................................................10.400   11.200

Cálculo do custo unitário do processo no mês:
Material direto – R$ 6.240,00 / 10.400 hs = R$ 0,60 p/h
Custo de transformação – R$ 20.160,00 / 11.200 hs = R$ 1,80 p/h

Cálculo do custo da produção completada:
Valor do estoque inicial.........................................................................R$ 4.480,00
Para completar o estoque inicial
(custo transferência. 1.400 hs X R$ 1,80 p/h)........................................R$ 2.520,00
Unidades iniciadas e completadas no mês.............................................R$ 22.080,00
Custo das 12.000 unidades completadas..............................................R$ 29.080,00

Cálculo do estoque final de produtos em processo:
Materiais (1.200 hs X R$ 0,60 p/h) =                   R$    720,00
Custo Transferência (600 hs X R$ 1,80 p/h) =       R$ 1.080,00
Total....................................................................R$ 1.800,00
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Atividade de Aprendizagem
Quais são as características que diferenciam o sistema de custos por proces-

so?

Custo padrão:
Portela afirma que o custo padrão é (um custo) determinado através de 

vários cálculos racionais, em “laboratório”, partindo da premissa que sua 

empresa utilizaria da melhor matéria-prima possível, que a mão de obra seria 

a mais eficiente, e que toda a produção utilizasse 100% de capacidade. Sem 

perdas ou paradas além das programadas para manutenção preventiva.

Com isso, as diferenças que encontram entre o custo padrão e o custo real 

do período são geradas por irregularidades técnicas.

Por ser um sistema tão preciso, seria considerado uma meta para a empresa 

a longuíssimo prazo.

As variações são:

Variação de preço de materiais;
Variação de quantidade de materiais;
Variação da taxa salarial da MOD;
Variação da eficiência da MOD;

Variação de orçamento do CIF;
Variação de volume do CIF;
Variação de eficiência do CIF.

Exemplo de Custo padrão:

Custo Padrão:

a) Preço = R$ 2,50
b) Quantidade = 10.500 unidades
c) Taxa = R$ 1,26 p/h
d) Horas = 11.250 horas
e) CIF Orçado = R$ 18.000,00
f) Taxa de Absorção = R$ 1,20 p/MOD
g) Horas Orçadas = 15.000 horas

Custo Real:
h) Preço = R$ 2,55
i) Quantidade = 12.000 unidades
j) Taxa = R$ 1,22 p/h
k) Horas = 12.700 horas
l) CIF Real = R$ 15.000,00

Disponível em: < http://www.
recantodasletras.com.br/
artigos/1293150>
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Cálculo	das	variações:
Materiais:

Variação do preço = (PR–PP)QR =(2,55 – 2,50)12.000 = R$ 600,00  D
Variação da eficiência = (QR–QP)PP =(12.000 – 10.500)2,50 = R$ 3.750,00        D

Mão de obra:

Variação da taxa = (TR–TP)HR =(1,22 – 1,26)12.700 = R$ 508,00  F
Variação da eficiência = (HR–HP)TP =(12.700 – 11.250)1,26 = R$ 1.827,00    D

CIF:

Variação do orçamento = (CIFR - CIFO) =(15.000 – 18.000) = R$ 3.000,00   F
Variação da eficiência = (HR-HP)TL =(12.700 – 11.250)1,20 = R$ 1.740,00  D
Variação da quantidade = (HO-HR)TL =(15.000 – 12700)1,20 = R$ 2.760,00   D

O sistema ABC - Custo Baseado na Atividade - não é apenas uma nova 

maneira de se apropriar os custos para o produto que o gerou, mas é tam-

bém uma nova maneira de se administrar, tendo como dados suporte os 

custos pelo ABC e suas características. As empresas estão usando o ABC 

para apoiar as decisões principais em linhas de produtos e segmentos de 

mercado, assim como relacionamento com clientes, para assimilar o impacto 

da parte de financeira e gerencial do ABC como um sistema de medida.

A tarefa de escolha das atividades em que serão divididos os custos é muito 

difícil. É preciso possuir um conhecimento árduo da empresa, de toda sua 

estrutura e, principalmente, de seu Sistema de Informação. Este é um ponto 

fundamental, pois é através dele que o administrador irá identificar os cen-

tros de custo.

Atividade de Aprendizagem
O que é um sistema de custos padrão?

Tente marcar uma entrevista com algum empresário ou comerciante de sua 

cidade e pergunte como é montada a planilha de custos da empresa dele. 

Após essa entrevista, faça uma análise sobre como esse empresário está 

fazendo a montagem de custos e compare com os métodos que você estu-

ABC é uma ferramenta de 
administração poderosa, que 

evolui em resposta à ineficiência 
da contabilidade de custos 

tradicionais e práticas de 
administração de custos. Ele não 

só ajuda com precisão a medir 
o seu produto e atividades, mas 

também provê a informação 
financeira e não financeira 
necessária para identificar 

oportunidades para reduções de 
custo e melhorias operacionais.
Para simplificar: o ABC consiste 

em definir uma tarefa (Exemplo: 
espremer uma laranja) e definir 

quais são os custos incorridos no 
período que foram causados por 
aquela tarefa (Exemplo: energia 
elétrica do espremedor, mão de 
obra, manutenção de máquina, 

etc.).
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dou. Observe se o método do entrevistado é viável e dê sugestões para sua 

melhoria.

Lembre-se: “Tudo sempre pode ser melhorado!”.

Resumo
Nesta aula conforme conteúdo constante no site Recanto das Letras você 

estudou que:

• Os gastos relativos ao processo de produção são custos, e os relativos à 

administração, às vendas e aos financiamentos são despesas;

• O Custeio por Absorção consiste, simplesmente, na apropriação de todos 

os custos de produção para os produtos e/ou serviços produzidos, levan-

do em conta todas as características da Contabilidade de Custos;

• O custo por Encomenda é um sistema onde a produção é feita de acordo 

com as características fornecidas pelo cliente;

• Custo por Processo é o sistema em que os custos são acumulados por 

processo, isto é, de acordo com cada etapa de fabricação (cada departa-

mento, cada centro de custos e/ou cada processo);

• O Custo Padrão é um custo determinado através de vários cálculos racio-

nais, em “laboratório”, partindo da premissa que sua empresa utilizará 

da melhor matéria-prima possível, que sua mão de obra seria a mais efi-

ciente, e que toda a produção utilizasse 100% de sua capacidade. Sem 

perdas ou paradas além das programadas para manutenção preventiva;

• O Sistema ABC consiste em definir uma tarefa (Ex.: espremer uma laran-

ja) e definir quais são os custos incorridos no período que foram causa-

dos por aquela tarefa (Ex.: energia elétrica do espremedor, mão de obra, 

manutenção de máquina, etc.).

Encerramos esta aula e podemos afirmar que estamos na reta final da nossa 

disciplina. Mas ainda faltam duas etapas. A seguir estudaremos A formação 

do Preço de Venda, uma aula tão importante quanto as demais. Continue 

disciplinado(a) em seus estudos.

Acesse e assista sobre o tema 
estudado
http://www.youtube.com/
results?search_type=&search_
query=custos+de+produ%C3%
A7%C3%A3o&aq=f
Para complementar o conteúdo, 
consulte os sites: 
http://apostilas.netsaber.com.
br/apostilas/1029.pdf
http://www.jair.fema.com.br/
poligrafo%20contabilidade%20
de%20CUSTOS%20I.doc
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Aula 9. Formação do preço de venda

Objetivos:

• reconhecer que o preço de venda está relacionado ao planeja-

mento da empresa; e

• identificar os elementos que compõe o preço de venda.

Prezado(a) estudante,

O momento da fixação de um valor para vender os serviços é, sem dúvida, 

crucial para a sobrevivência e a prosperidade do negócio. Nesta aula, por-

tanto, estudaremos que a fixação do preço de venda está diretamente rela-

cionada com todo o planejamento da empresa, para o qual devem ser con-

siderados, entre outros, as características do segmento de atuação, o perfil 

dos clientes, a estrutura da empresa, o ponto, o atendimento, a qualidade 

e a garantia dos serviços, o relacionamento com os clientes após a venda, o 

prazo de recebimento, o volume de serviços que se pode prestar e a intenção 

de retorno do capital investido. Esses conteúdos já foram trabalhados nas 

aulas anteriores e é necessário que eles tenham ficado claros para você, se 

houver dúvidas releia os textos já vistos.

A estruturação desta aula foi baseada no trabalho desenvolvido pelo SEBRAE 

em sua cartilha sobre Preço de Venda na Prestação de Serviços.

9.1 Introdução
Preço de venda ideal para os serviços prestados é aquele que oferece à em-

presa competitividade em relação à concorrência direta. Ter competitividade 

significa que a empresa dispõe de condições, forças para competir em deter-

minado segmento comercial. O preço de venda ideal também deve ser um 

valor que cubra todos os custos e as despesas e, ainda, permita lucro. Agora 

é certo que isso dependerá do volume de serviços vendidos, por isso pode 

haver alguns serviços que contribuam com mais lucro e outros com menos, 
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mas no total dos serviços prestados isso deve ser compensado para que o 

lucro seja obtido.

“Uma andorinha só não faz o verão”, assim diz o ditado popular; pouco 

volume de serviços prestados, mesmo que com preço corretamente calcula-

do, também não proporcionará o lucro que a empresa deseja.

Atividade de Aprendizagem
Qual é o preço de venda ideal para os serviços prestados?

9.2	Estratégias	em	relação	ao	preço	de		
 venda
Os serviços normalmente apresentam algumas características diferentes, 

quase sempre é preciso elaborar orçamento para cada serviço solicitado, o 

que pode contribuir para se ter estratégias diferenciadas na hora de “passar 

o preço” aos clientes. Muitos podem ser os motivos dessas diferenças no 

orçamento, dos quais destacamos alguns:

• Maior complexidade na hora da execução;

• Maior grau de risco e responsabilidades;

• Garantias especiais; 

• Padrões exigidos de qualidade e/ou acabamento; 

• Exclusividades da empresa;

• Parcerias com fornecedores de componentes ou materiais utilizados; 

• Sazonalidades; 

• Maior ou menor interesse dos clientes em determinados serviços;

• Maior ou menor concorrência sofrida; 
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• Grau de importância e de utilidade, ou seja, serviços supérfluos ou es-

senciais; 

• Volume de serviços para um mesmo cliente; 

• Condição de recebimento (prazo e forma de pagamento); e outros. 

Pense um pouco...

Todos os serviços devem ter as mesmas estratégias em relação ao preço de 

venda? Justifique:

Conforme consta no mesmo site acima, essa questão exige que você tenha 

habilidade para negociação, disposição para correr riscos, flexibilidade, orga-

nização e controles, percepção aguçada e, principalmente, metas a atingir. 

Vamos daqui por diante tratar da constituição do valor do preço para os 

serviços.

Podemos pensar na composição do preço por partes e em cada uma dessas 

partes você deve praticar os atributos gerenciais citados logo acima, a fim 

de obter mais precisão de cálculos e domínio sobre as decisões a tomar no 

dia a dia.

A composição do preço de venda compreende:

• Custo do serviço;

• Despesas variáveis;

• Despesas fixas;

• Lucro líquido.

Todos eles são igualmente importantes e devem ser conhecidos precisamen-

te pelo empresário, pois para cada um as estratégias, as negociações e as 

Disponível em: <http://pt.scribd.
com/doc/7265389/Sebrae-
Saiba-Mais-Preco-de-Venda-Na-
Prestacao-de-Servico>
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decisões serão fundamentais para que se chegue de forma mais acertada ao 

preço de venda.

Atividade de Aprendizagem
Responda, com suas palavras, como determinar valor de preço para a venda 

de todos os serviços que são prestados?

9.3 Custo do serviço
São os valores gastos especificamente na realização do serviço. São os gastos 

com a mão de obra (interna e externa, se for o caso) e o material aplicado 

(peças, produtos, componentes). O raciocínio aqui é o seguinte: “De quanto 

é o gasto somente para executar o serviço solicitado pelo cliente?” Lembre-

-se de que:

• Cada serviço pode ter seu valor específico de custo em mão de obra e/

ou em material;

• Apresente sempre orçamento para determinar o custo e também para 

comprovar os valores após a execução do serviço;

• Negocie os valores gastos e administre o tempo de execução, assim como 

o consumo de material para ter melhores condições de custo;

• Se o material aplicado (componentes, peças, produtos em geral etc.) é 

cobrado à parte em sua empresa, fique atento ao enquadramento tribu-

tário, pois em função desse procedimento a empresa, no caso do estado 

de São Paulo, estará sujeita a: Considerar o crédito de ICMS, quando 

houver; Considerar a diferença a ser paga de ICMS, quando mercadorias 

forem adquiridas de outros estados com alíquotas diferentes.

Disponível em: < http://
pt.scribd.com/doc/7265389/
Sebrae-Saiba-Mais-Preco-de-

Venda-Na-Prestacao-de-Servico>
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Atividade de Aprendizagem
O que é importante lembrar em relação ao custo de um serviço?

9.4	Despesas	variáveis
Ainda segundo o mesmo site, despesas variáveis são os valores gastos so-

mente quando se realizam as vendas. Normalmente, são considerados como 

despesas variáveis os impostos sobre a venda e a comissão de vendedores. 

Porém, em cada empresa prestadora de serviços, é preciso avaliar, dentre 

os valores gastos, aqueles que são pagos ou que ocorrem diretamente em 

função do valor vendido e, por isso, devem estar contemplados nos preços 

de venda dos serviços. Vamos apresentar exemplos de alguns desses gastos 

e comentários de como tratá-los no preço de venda.

Impostos sobre o valor das vendas
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas a impostos sobre o valor 

das vendas para os governos Federal e Municipal e, também, para o governo 

Estadual quando comercializam mercadorias (as que destacam o material 

vendido na nota fiscal).

Para cada empresa, os percentuais, os valores e as formas de pagamento 

desses impostos dependerão da atividade exercida, do tipo de empresa e do 

porte. Vamos ver isso melhor:

Impostos federais calculados sobre o valor da venda:
• PIS (Programa de Integração Social);

• COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);

• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);

• IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica).

Quanto a forma de pagar esses impostos, o que chamamos de regime tribu-

tário, temos três opções:
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• Simples federal;

• Lucro presumido;

• Apuração de lucro real.

Simples federal
O Sistema Unificado de Impostos Federais (benefícios tributários para as mi-

cro e pequenas empresas em relação a PIS, COFINS, CSLL e IRPJ e INSS pa-

tronal) tem para as prestadoras de serviços alíquotas sobre o valor da venda 

que variam de 4,5% a 7,5% para microempresa e de 8,1% até 12,9% para 

pequena empresa. Alguns segmentos têm tratamentos diferenciados de alí-

quotas, é preciso consultar quais são as alíquotas do Simples Federal no caso 

de sua empresa. 

A alíquota correspondente desse imposto dependerá do valor de vendas 

acumuladas durante o ano. Para saber qual alíquota aplicar no preço de ven-

da dos serviços, é preciso analisar o comportamento das vendas mês a mês. 

Você deve fazer isso considerando os anos anteriores e também o provável 

comportamento dessas vendas para os meses e anos seguintes. 

Lucro presumido
Nesse regime, os impostos federais (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ) são calculados 

sobre o valor total das vendas, independente do valor acumulado no ano. 

São duas as alíquotas referentes a esses impostos no caso da prestação de 

serviços, ou seja:

a) 7,49% - prestadoras de serviços com faturamento anual até R$ 120.00,00 

e cuja atividade não considere: prestação de serviços através de profissionais 

regulamentados (dentistas, engenheiros etc.); intermediação de negócios; 

administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qual-

quer natureza.

b) 11,33% - prestadoras de serviços com faturamento anual acima de R$ 

120.000,00 ou abaixo desse valor caso a atividade compreenda: prestação 

de serviços através de profissionais regulamentados (dentistas, engenheiros 

etc.); intermediação de negócios; administração, locação ou cessão de bens 

imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza.

Esse tipo de apuração do imposto denomina-se Lucro Presumido, pois o 
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governo presume um percentual do lucro das empresas e sobre esse percen-

tual aplica as alíquotas correspondentes. Há suas vantagens quanto à sim-

plificação das prestações de conta junto ao governo, mas deve sempre ser 

analisado se o simples federal ou o regime de lucro real, sendo legalmente 

possíveis, não possibilitam melhores resultados para a empresa.

É permitido que a empresa opte por esse regime de apuração dos impostos 

federais, desde que não tenha mais de R$ 2.400.000,00 de vendas mensais, 

caso contrário deve-se optar pelo regime de apuração do lucro real. Faça 

também com o seu contador uma avaliação se para sua empresa é mais 

vantajoso o Simples Federal ou o Lucro Presumido.

Apuração do lucro real
Neste regime de cálculo dos impostos federais, o PIS (1,65%) e COFINS 

(7,60%), porém de forma não cumulativa, ou seja, é possível aproveitar o 

crédito do PIS relativo a compras, são calculados sobre o valor das vendas. 

A CSLL (9%) e o IRPJ (15%) serão calculados sobre o valor do lucro apura-

do sobre as vendas, conforme determina a legislação do Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica.

No momento de estabelecer o preço de venda, os percentuais relativos à 

CSLL e ao IRPJ deverão ser aplicados sobre o percentual do lucro pretendido 

e considerados no cálculo do preço de venda.

Por exemplo: se for pretendido 20% de lucro, no momento do cálculo do 

preço de venda, deve-se considerar:

• para CSLL 1,80%, ou seja, 9% de 20% de lucro, 

• para IRPJ 3,00%, ou seja, 15% de 20% de lucro.

Portanto, 4,80% (1,80% mais 3,00% ) do preço destinado à CSLL e ao IRPJ.

Exemplo:

Supondo que o recolhimento anual ao INSS (contribuição dos empregados, 

da empresa e sobre o pró-labore) tenha sido R$ 12.000,00 e que as vendas 

neste mesmo período tenham sido no valor de R$ 109.090,90, isso indica 

que o INSS recolhido representa 11% das vendas, ou seja, R$ 12.000,00 

dividido por R$ 109.090,90 vezes 100. Portanto, nesse valor de vendas toda 



Rede e-Tec Brasil 144 Controle de Estoque, Financeiro e da Produção

a retenção ocorrida foi utilizada, caso as vendas tenham sido em valor su-

perior a R$ 109.090,90, então existiu sobra, que só é recuperada através de 

recurso administrativo junto ao INSS.

Imposto estadual calculado sobre o valor da venda
Esta orientação se aplica às empresas prestadoras de serviços que comercia-

lizam o material (componentes, produtos, peças etc.) utilizado nos serviços 

executados, isto é, destacam o valor dos materiais em separado do valor da 

mão de obra na nota fiscal. 

ICMS
As empresas prestadoras de serviços que comercializam ficam sujeitas ao 

pagamento do ICMS sobre o valor da venda relativa aos materiais aplicados. 

Nesse caso, o benefício é o crédito respectivo nas compras a ser aproveitado 

para abater o valor calculado sobre o valor da venda. Agora, para a deter-

minação do preço de venda, as empresas enquadradas nesse regime devem 

considerar as alíquotas de ICMS relativas ao material (componentes, peças, 

produtos etc.) e também a região do país em que estão sendo realizadas as 

vendas.

Imposto municipal calculado sobre o valor da venda
O imposto relativo às vendas de serviços é o ISSQN (Imposto Sobre Serviço 

de Qualquer Natureza). Cada município tem legislação específica quanto aos 

percentuais e também quanto aos incentivos a micro e pequenas empresas. 

Também é preciso ficar atento ao que pode acontecer em determinados 

tipos de prestação de serviços, em que o ISSQN é pago obedecendo a legis-

lação municipal, onde os serviços foram executados, não necessariamente 

no município referente ao endereço da empresa.

Comissão dos vendedores
Refere-se ao percentual de pagamento aos vendedores internos e externos 

sobre vendas realizadas. A comissão deve sempre contemplar o esforço para 

vender mais, e não tão somente o fato de se estar atendendo as solicitações 

dos clientes. Estabeleça metas, provoque mais para que os vendedores au-

mentem as vendas, enfim faça com que a comissão tenha justificativa para 

ser paga. Os percentuais de comissão aplicados aos preços de venda podem 

ser diferentes, isso dependerá das mercadorias em si, do volume de vendas, 

de cotação de preços em orçamentos realizados em sua empresa etc. Você 

pode considerar no preço de venda o percentual integral das comissões e 

praticar descontos proporcionais ao percentual da comissão no caso de ven-
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das especiais. 

Também é possível trabalhar com o percentual médio das comissões no pre-

ço de venda. Para isso, você deverá proceder assim:

1º) Encontre o valor anual pago em sua empresa relativo às comissões;

2º) Tenha o valor exato de todas as vendas em um ano;

3º) Divida o valor pago de comissões pelo valor total das vendas e depois 

multiplique por 100.

Observe com atenção o exemplo:

Valor anual das comissões pagas = R$ 7.200,00

Valor total das vendas em um ano = R$ 240.000,00

R$ 7.200,00 dividido por R$ 240.000,00 vezes 100 = 3,0 %

Neste exemplo, 3,0% é o percentual médio das comissões em relação a 

todas as vendas realizadas. O percentual médio das comissões em sua em-

presa poderá ser aplicado aos preços de vendas das mercadorias conforme 

estratégias estabelecidas. Pode ser também que sobre algumas mercadorias 

não seja aplicada a comissão de vendas.

Observe outras despesas que podem ser consideradas variáveis e devem ser 

tratadas no preço de venda:

a) Taxa de administração

Há para o caso de vendas recebidas através de cartão de crédito e financei-

ras (instituições que financiam a venda a prazo para os clientes e cobram 

um percentual sobre o valor do preço praticado). Essas taxas, normalmente 

representadas por um percentual, são calculadas sobre o valor da venda, 

portanto devem estar contempladas no preço de venda das mercadorias. 

Agora, como podem existir vendas sujeitas a essas taxas e outras não, é 

preciso tratar no preço o percentual médio dessas taxas. Como? Faça assim:

1º) Encontre o valor anual pago, em sua empresa, relativo a essas taxas;

Disponível em: <http://pt.scribd.
com/doc/7265389/Sebrae-
Saiba-Mais-Preco-de-Venda-Na-
Prestacao-de-Servico>
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2º) Tenha o valor exato de todas as vendas em um ano;

3º) Divida o valor pago de taxas pelo valor total das vendas e depois multi-

plique por 100.

Exemplo:

1º) Valor anual das taxas de administração de cartões de crédito, tíquetes e 

financeiras = R$ 6.000,00.

2º) Valor total das vendas em um ano = R$ 240.000,00.

3º) R$ 6.000,00 dividido por R$ 240.000,00 vezes 100 = 2,5%.

Neste exemplo, 2,5% é o percentual médio das taxas de administração em 

relação a todas as vendas realizadas. Em sua empresa, verifique a existência 

dessas despesas e apure, conforme demonstrado, o percentual médio para 

ser aplicado aos preços de venda, mas sempre negocie com as administrado-

ras melhores condições de taxas.

b) Frete ou despesas de locomoção

Os gastos relativos a retirar e entregar os serviços executados e/ou de des-

locamento de pessoal para prestar o serviço em locais determinados pelos 

clientes.

O valor relativo a esses gastos dependerá de cada serviço e pode ser incluído 

no preço a ser cobrado ou cobrado à parte do cliente, mas em ambos os 

casos é preciso que você apure esses gastos e apresente juntamente com o 

orçamento total do serviço solicitado.

Sendo assim, as despesas de deslocamentos devem ser apuradas serviço a 

serviço. Além disso, as despesas para retirar e entregar serviços podem ser 

consideradas pelo percentual médio, visto até aqui para comissões e taxas 

de administração.

Alguns cuidados especiais:

1º) Se o gasto com frete e deslocamento for cobrado à parte dos serviços, 

não deve ser adicionado ao preço de venda;
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2º) Se aplicado aos preços o percentual médio dos gastos relativos ao frete, 

nas vendas em que não ocorrer esse serviço, você pode conceder ao cliente 

desconto desse percentual no momento da negociação;

3º) Sempre negocie e busque alternativas para gastar menos com fretes e 

deslocamentos de pessoal, isso custará menos para sua empresa e para seus 

clientes. Assim, você estará também obtendo mais vantagens competitivas.

Atividade de Aprendizagem
Liste quais os exemplos de despesas variáveis apresentados acima. Por que 

essas despesas recebem o nome de variáveis?

9.5	Despesas	fixas
São assim tratados todos os gastos que acontecem independentemente de 

ocorrer ou não vendas na empresa. São valores gastos com o funcionamento 

da empresa, ou seja, a administração e a estrutura montada para prestar os 

serviços. Essas despesas também precisam estar contempladas no preço de 

venda de cada serviço.  Uma forma bastante usual no segmento de serviços 

é a de aplicar as despesas fixas proporcional à quantidade de horas gastas 

em cada serviço prestado. Para encontrar o valor proporcional das despesas 

fixas nos serviços, faça assim:

1º) Encontre o valor anual das despesas fixas;

2º) Encontre a quantidade anual de horas efetivas para prestação de serviços;

3º) Divida o valor das despesas fixas pela quantidade anual de horas efetivas 

para prestação de serviços.

O resultado do item 3 representa o valor hora das despesas fixas.

exemplo:

1º) Valor anual das despesas fixas – R$ 42.406,00.
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2º) Quantidade anual de horas efetivas (capacidade produtiva) = 1.820 ho-

ras.

3º) R$ 42.406,00 dividido por 1.820 horas = R$ 23,30 a hora.

Para saber em cada serviço o valor das despesas fixas a ser considerado, é só 

multiplicar o valor da hora (item 3) pela quantidade de horas trabalhadas em 

cada serviço. Exemplo: supondo que um determinado serviço necessite de 5 

horas de trabalho efetivo, temos para esse serviço um total de R$ 116,50 de 

despesas fixas, ou seja, R$ 23,30 multiplicado por 5 horas.

É possível aplicar um valor inferior de despesas fixas para determinados ser-

viços, mas será preciso que em outros possa ser possível aplicar valores su-

periores para cobrir as despesas fixas. O resultado final, quanto a ter conse-

guido obter das vendas o valor total para pagar as despesas fixas vai sempre 

depender do volume total das vendas e não de cada serviço isoladamente.

ATENÇÃO! 

Os valores relativos aos salários e respectivos encargos trabalhistas 
dos funcionários que executam os serviços, se já foram contemplados 
no cálculo do valor da hora de mão de obra, não devem estar nova-
mente no cálculo das despesas fixas.

Ressaltamos que das despesas fixas o pró-labore é uma das despesas que 

deve ter atenção muito especial. 

Atividade de Aprendizagem
Como podemos encontrar o valor proporcional das despesas fixas nos servi-

ços? Por que essas despesas recebem o nome de fixas?

9.6	Lucro	líquido
É o ganho que se espera ter com a venda de serviços. Sendo assim, é preciso 

vender o suficiente para ter lucro. Quanto maior o número de vendas, mais 

Disponível em: <http://pt.scribd.
com/doc/7265389/Sebrae-

Saiba-Mais-Preco-de-Venda-Na-
Prestacao-de-Servico>
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lucro se pode ter.

Para o preço de venda em condições normais de competitividade, o lucro 

deve ser considerado e ele é representado em percentual (%) do valor da 

venda. Nesse momento, você deverá ser o mais estrategista possível e per-

ceber em cada serviço o quanto é possível obter de lucro e, ainda, continuar 

tendo competitividade em relação aos mesmos serviços prestados pela con-

corrência.

Você também poderá considerar intenções de lucro diferenciadas para os 

serviços. Alguns possibilitam mais lucro, outros menos, isso depende da ex-

pectativa e do volume de venda de cada tipo de serviço que é prestado em 

sua empresa.

Enfim, a intenção de lucro retrata o posicionamento estratégico dos preços 

de venda.

Fazendo a conta do preço de venda acertadamente:

Como já dissemos o preço de venda precisa contemplar:

• O custo do serviço;

• As despesas variáveis;

• As despesas fixas;

• O lucro.

Para demonstrar como fazer o cálculo, utilizaremos os valores hipotéticos 

obtidos nas explicações de cada um dos componentes do preço, apresenta-

dos no quadro a seguir.

Componentes do preço de venda – referência para Exemplo de cálculo

Custo de mão de obra R$85,00

Custo do material aplicado R$51,70

Imposto federal – simples 6,863%

Comissão dos vendedores 3,00%

Taxa de administração – cartões de crédito 2,50%

Frete de entrega 3,00%

Juros para a venda a prazo 3,50%

Despesas fixas R$116,50

Lucro 15,00%



Rede e-Tec Brasil 150 Controle de Estoque, Financeiro e da Produção

Compreendida a importância de saber e ter domínio sobre todas essas in-

formações e, após encontrá-las em sua empresa, o valor do preço de venda 

pode ser calculado assim:

1º) Some todas as informações que estão em percentual.

Imposto federal – simples 6,863%

Comissão dos vendedores 3,000%

Taxa de administração – cartões de credito 2,500%

Frete de entrega 3,000%

Juros para a venda a prazo 3,500%

Lucro 15,000%

Total dos percentuais 33,863%

2º) Subtraia de 100% o valor total encontrado na soma dos percentuais 

(item 1º). Nesse momento, estamos definindo o percentual, que representa 

um termo muito usado pelos empresários, o mark-up, que é um fator de 

formação do preço de venda.

3º) Some todas as informações que estão em reais (R$).

Custo da mão de obra R$ 85,00

Custo do material aplicado R$ 51,70

Despesas fixas R$ 116,50

Total R$ 253,20

4º) Divida a soma dos valores em reais pelo (%) percentual encontrado no 

segundo passo. O resultado dessa conta (divisão) significa o valor do preço 

de venda.

Exemplo, considerando as informações do quadro acima:

1º) Somando as informações em percentuais (%);

2º) Subtraindo esse total encontrado (33,863%) de 100%, temos 66,137%, 

que é nesse nosso exemplo o fator de formação do preço de venda, ou seja, 

100% menos 33,863% = 66,137%;

3º) Somando todos as informações em reais (R$): R$ 253,20;

4º) Dividindo o valor em reais pelo percentual do segundo passo, que é o 

fator de formação do preço, temos para esse serviço o valor de R$ 382,84, 

ou seja, R$ 253,20 divido por 66,137%.



Aula 9 - Formação do preço de venda Rede e-Tec Brasil151

Neste exemplo R$ 382,84 representa o valor do preço de venda para o ser-

viço.

Observações:

a) É preciso subtrair de 100% todos os demais percentuais conhecidos (des-

pesas variáveis e o lucro) porque o preço de venda de qualquer serviço, seja 

o valor que for, vale 100%. E pensando assim o custo do serviço, da mão de 

obra e mais o valor das despesas fixas, que está sempre em valor monetário 

(em reais), passam a ser conhecidos também como um percentual do preço 

de venda e dessa forma fica mais correto o cálculo. Análise: de 100%, esta-

mos subtraindo 33,863 (despesas variáveis e lucro) e encontramos 66,137%. 

Esse percentual representa o custo do serviço (mão de obra e material aplica-

do) mais o valor da despesa fixa em relação ao preço de venda.

b) As despesas fixas, caso venham a ser tratadas em forma de um valor % 

sobre o preço do serviço, devem ser somadas juntamente com os percen-

tuais de despesas variáveis e lucro, para encontrar o fator de formação do 

preço de venda.

c) Algumas empresas prestam serviços para um grupo de clientes ao mesmo 

tempo, escolas, por exemplo. Nesses casos, os custos, as despesas e o lucro 

devem ser tratados no total do serviço oferecido e depois definido quanto 

cobrar de cada cliente em função do número máximo e mínimo, inclusive 

considerando a média de clientes que deixam o grupo durante a prestação 

do serviço. Chegando até esse ponto, o preço estará pronto? E agora é só 

passar o preço do orçamento?

Ainda não! Agora vem a etapa mais importante, que é a de avaliar se os va-

lores relativos ao preço de venda de cada serviço/orçamento oferecem poder 

de competitividade em relação à concorrência. Em caso afirmativo, ou seja, 

são preços alinhados com o mercado (clientes) em que sua empresa atua, 

acreditamos que estará tudo bem.

Agora, caso estejam acima do valor praticado por esse mercado, você terá 

que rever todas as informações e avaliar como e o que será preciso fazer 

para ter preço competitivo, isso certamente estará forçando a repensar todas 

as suas estratégias de venda, principalmente, a relação do preço praticado 

com o volume de vendas.
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Caso a decisão seja a de acompanhar os preços praticados pelos concorren-

tes, será preciso ao menos planejar o volume de vendas mais apropriado.

O quadro a seguir apresenta mais algumas reflexões em relação ao valor do 

preço de venda a ser praticado. Isso também possibilita a compreensão do 

potencial de lucro que se pode ter, levando em consideração essas caracte-

rísticas do mercado que sua empresa atua, assim como dos serviços que são 

prestados.

Valor do Preço de Venda Especificações do Mercado e/ ou dos serviços

Alto

- Quase nenhuma concorrência

- Excelência conquistada

- Novas técnicas

- Exclusividades – autorizadas/credenciadas

- Clientes com maior poder aquisitivo

- Exigência de mais qualidade

Médio

- Alguma concorrência direta

- Clientes com bom poder aquisitivo

- Várias opções de orçamento

- Exigência relativa de qualidade

Baixo

- Muita concorrência direta

- Pouca importância para a excelência da empresa

- Clientes com pouco poder aquisitivo

- Menor exigência de qualidade

Atividade de Aprendizagem
Faça uma avaliação em uma empresa (indústria ou comercio), observando 

todas essas as orientações em relação à determinação do valor do preço de 

venda. Veja como é composto o preço de venda dos produtos dessa empre-

sa. Compare com o que você estudou  nesta aula e mostre os pontos em 

comum e o que pode ser melhorado na composição do preço de venda do 

produto.

Resumo
Nesta aula você estudou que:

• O preço de venda ideal também deve ser um valor que cubra todos os 

custos e as despesas e, ainda, permita que se faça lucro;

• O custo do serviço são os valores gastos especificamente na realização 

do serviço. São os gastos com a mão de obra (interna e externa, se for 

o caso) e o material aplicado (peças, produtos, componentes etc.). O ra-

ciocínio aqui é o seguinte: de quanto é o gasto somente para executar o 

Procure mais informações no site 
– www.sebrae.com.br

Filmes on-line: No endereço a 
seguir existem algumas palestras 

sobre a formação do preço de 
venda de um produto. Acesse: 

http://superdownloads.uol.com.
br/download/143/formacao-

preco-venda/videos.html

Disponível em: < http://
pt.scribd.com/doc/7265389/
Sebrae-Saiba-Mais-Preco-de-

Venda-Na-Prestacao-de-Servico>
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serviço solicitado pelo cliente;

• As despesas variáveis são os valores gastos somente quando se realizam 

as vendas. Normalmente são considerados como despesas variáveis os 

impostos sobre a venda e a comissão de vendedores;

• As despesas fixas são todos os gastos que acontecem independentemen-

te de ocorrer ou não vendas na empresa;

• O lucro líquido é o ganho que se espera ter com a venda de serviços. 

Sendo assim, é preciso vender o suficiente para ter lucro.

Com a finalização da aula nove já podemos dizer que você está na reta final 

da disciplina. Agora estudaremos Viabilidade econômica e financeira título 

da décima e última aula desta etapa do seu curso. Parabéns por ter chegado 

até aqui.
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Aula 10. Viabilidade econômica e    
    financeira

Objetivo:

• identificar os elementos que propiciam a viabilidade de um pro-

jeto.

Prezado(a) estudante,

Após contato com importantes temas nas aulas anteriores vamos, agora, ob-

servar quais pontos são necessários para que o projeto possa ser implantado 

com sucesso. Para isso, devemos fazer um estudo minucioso das viabilidades 

de execução desse projeto.

É importante que você tenha estudado bem os conceitos apresentados, na 

aula 9, eles ajudarão você no entendimento de como podem ser compostos 

os custos de um produto e como pode ser fixado o seu preço de venda. Por 

meio da aula 09 você pôde compreender como é composto o preço de ven-

da de um produto. É essencial que você aplique esses conhecimentos nas 

atividades e no estudo deste novo conteúdo.

10.1 Objetivos do estudo de viabilidade
Basicamente as atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas, inde-

pendente do ramo de trabalho, tem dois caminhos, dar certo (quando se 

atingem os objetivos planejados) ou, dar errado (fracassar)

Desta forma o estudo de viabilidade econômica é uma análise minuciosa que 

tem como objetivos básicos:

a) Identificar, analisar e propor soluções necessárias para o que o projeto de 

certo;

b) Identificar e fazer o possível para reduzir e eliminar os fatores que prejudi-

quem o bom andamento do projeto.
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O estudo de viabilidade indica as condições para que os objetivos que nos 

propomos alcançar dependam mais das nossas próprias ações do que da 

sorte. 

Uma característica importante do estudo de viabilidade é que um estudo 

deve ser realizado ante do início da atividade. Mesmo parecendo uma infor-

mação óbvia o que se verifica na prática é que tal estudo não é feito

O estudo de viabilidade financeira está relacionado com as questões estrita-

mente econômicas.

Precisamos conhecer muito bem a atividade que queremos implantar para 

fazer um bom estudo de viabilidade.

Para isso, não é necessária a contratação de um especialista. É preciso pensar 

previamente sobre os vários aspectos que envolvem a atividade que deseja 

desenvolver. Desta forma, a possibilidade de êxito do projeto é aumentada 

e uma grande quantidade de problemas que podem surgir no futuro serem 

evitadas. 

Vamos dividir o estudo de viabilidade econômica em dois momentos:

• No primeiro deve ser formulada uma série de perguntas sobre o empre-

endimento que queremos montar. É necessário saber escolher bem as 

pergunta e, posteriormente, respondê-las. Este procedimento nos força 

a conferir e, se for o caso, aperfeiçoar o nosso conhecimento sobre a 

atividade que queremos realizar. Esse início é mais importante do que 

aprender a fazer contas complicadas.

• As contas vêm num segundo momento (que não são difíceis) utilizan-

do as respostas das perguntas formuladas no primeiro momento. Desta 

forma, vamos interpretar e ordenar os números que encontramos no 

primeiro momento.

Primeiro	momento:	as	perguntas	necessárias
Para que nenhuma pergunta importante seja esquecida devemos classificá-

-las de acordo com os tipos de atividades.  Um tipo de sugestão para a 

classificação é apontado pelo professor Gabriel Kraychete da Universidade 

Católica de Salvador.
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Perguntas sobre o processo de produção
Como vamos produzir? Normalmente a maioria das pessoas só se preocupa 

com essa questão. Mas isto não basta. É necessário saber, também, infor-

mações sobre:

• Quantos vamos produzir?

• Para conseguir essa produção, que quantidades de matérias-primas te-

remos que adquirir? Que tipos de matérias-primas? Qual o valor delas?

• Quem tem conhecimento para aquisição matérias-primas? Como será 

realizado?

• Quantos têm conhecimento da totalidade do processo de produção?

• O que mais é necessário para a produção além da matéria-prima?

• Qual o número de pessoas envolvidas para a produção planejada? Qual 

a tarefa de cada pessoa? (descrever detalhadamente)

É importante salientar que toda decisão tomada nessa fase ajudará a analisar 

futuras consequências do projeto, além de ajudar a prevê-las. As análises da 

viabilidade, para serem objetivas precisam centrar nas consequências que 

podem ser previsíveis. Para fazer uma boa previsão devemos tentar respon-

der bem as perguntas.

Atividade de Aprendizagem
Pense em alguma atividade produtiva que você conheça bem e na quantida-

de que quer produzir, depois tente responder as perguntas acima. 

As perguntas a seguir devem ser sempre atualizadas. Não se preocupe com 

as que você não tiver resposta imediata. Vá pensando nelas e respondendo 

durante seus estudos.   
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Perguntas sobre os investimentos
• Para conseguirmos a produção que planejamos, quais são as máquinas e 

equipamentos que precisamos comprar?

• Como escolher esses equipamentos?

Observação: é comum os grupos comprarem máquinas com capacidade 

muito maior que a produção planejada. Isso é um erro perigoso, porque 

quanto maior a máquina, maior será o custo para fazê-la funcionar.

• Quantos custam esses equipamentos? Quem de nós sabe onde e como 

comprá-los?

• Quais instalações são necessárias? É preciso alguma instalação especial 

(exemplo: tanque, aquecedor, etc).

Perguntas sobre o consumo de energia
• As máquinas que escolhemos consomem que tipo de energia (elétri-

ca, óleo, lenha)? Como saber a quantidade consumida por hora ou por 

quantidade produzida? Além do fornecedor, a própria experiência res-

ponde essas perguntas.

Perguntas sobre a comercialização
Um dos problemas mais sérios enfrentados pelas empresas é a comerciali-

zação. Antes do inicio de qualquer projeto, é necessário ter um mínimo de 

segurança de que vamos conseguir vender toda a produção, e se essa venda 

vai ser feita por um preço que dê para pagar todos os custos.

• Somos capazes de vender toda a produção que planejamos?

• Há meses em que a procura aumenta ou diminui?

• Onde vamos vender o produto (na própria comunidade, na cidade mais 

próxima, em outras cidades)?

Atenção: quanto mais longe o local de venda, maior será o gasto. Sendo 

assim, só vale a pena vender para um mercado mais distante se o preço 

compensar.

• Qual é o preço do frete para cada uma das localidades pesquisadas?
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• Como é feito o transporte?

• Qual é o preço médio para o nosso produto na praça onde pretendemos 

vendê-lo?

• Qual será o nosso preço de venda?

• A venda será feita a granel ou em embalagens? Qual é o preço da em-

balagem?

• Quem, além de nós, já oferece o mesmo produto na localidade?

Observação: Se você não conhece bem a região onde vai montar o empre-

endimento, só há uma forma de responder as perguntas acima: visitando a 

localidade e pesquisando.

Perguntas sobre impostos e legislação
• Nossa atividade vai exigir algum registro fiscal?

• Temos que pagar algum imposto?

• Quem vai nos orientar nesse campo?

Nesta primeira fase do estudo é preciso ter claro que essas perguntas não 

são feitas para que cheguemos a algum impasse. O objetivo é exatamente o 

contrário, ou seja, identificar, logo de início, as dificuldades que, mais cedo 

ou mais tarde, pode aparecer.

As respostas buscadas para essas questões indicam as condições que preci-

sam ser satisfeitas para que o projeto dê certo. Por essa razão, é da maior 

importância que todas as pessoas, diretamente envolvidas no projeto, parti-

cipem de todo o processo: formulando as perguntas e buscando as respos-

tas. Sendo assim, o estudo de viabilidade acaba se transformando num útil 

exercício de busca de alternativas e soluções para problemas que, por isso 

mesmo, muitas vezes, nem chegam a ocorrer.
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Monte um quadro com as perguntas mostradas acima. O quadro servirá 

como guia na hora de você avaliar as condições para estruturar um negócio.

Processo de 
produção

Investimentos Consumo de 
energia

Comercialização Impostos e legis-
lação

As	contas	necessárias
Para facilitar a compreensão, utilizaremos um exemplo parecido com o do 

professor Gabriel Kraychete mostrado em seu texto “Como fazer um estudo 

de viabilidade econômica”. 

Apoiaremos a descrição dos cálculos em uma proposta de criação de uma 

fábrica de fraldas Os números são fictícios e servem apenas para ilustrar os 

cálculos. É importante que você repare nas contas realizadas no desenvol-

vimento do exemplo, você vai verificar que não existe grandes dificuldades, 

mas é importante que para o desenvolvimento deste você procure, junto 

com seu grupo de estudos, responder as perguntas que foram feitas ante-

riormente. 

De forma simplificada e resumida, as contas que precisamos fazer são:

1. Inicialmente vamos calcular todo o gasto gerado para a montagem do 

empreendimento (máquinas, construção, equipamentos, etc). Este gasto ini-

cial são os investimentos feitos no projeto antes de seu funcionamento. Para 

o funcionamento da fábrica de fraldas, vamos considerar os seguintes gastos 

iniciais:

Gastos Iniciais (investimentos) R$

Máquina para confecção 2.000,00

Mesas e cadeiras 500,00

Demais equipamentos necessários 500,00

Total 3.000,00
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2. Calcular a depreciação

Com alguns anos de uso os equipamentos começam a dar problemas, neces-

sitam de manutenção ou ficam defasados tecnologicamente. Para esse tipo 

de problema é necessário que você faça uma reserva, em dinheiro, para que 

os equipamentos possam receber manutenção adequada e para que aqueles 

que vão se tornando muitos dispendiosos (manutenção muito cara) sejam 

trocados. Muitas vezes a manutenção de um equipamento muito usado sai 

mais caro do que a troca por um equipamento mais novo (é interessante 

pensar nisso). Lembre-se você deve ter dinheiro para o investimento inicial e 

a reserva para uma possível troca de algum equipamento muito usado.

Tome cuidado, muitas vezes, você nem terminou de pagar um equipamento 

e já esta precisando trocá-lo (planeje bem seus gastos!!).

Para calcular esse desgaste é importante que saibamos:

• O preço de compra do equipamento;

• A vida útil, ou seja, a quantidade de tempo que ele pode operar sem dar 

problemas graves;

• O valor residual - por quanto pode ser vendido o equipamento quando a 

sua vida útil estiver no fim.

Considerando que nosso equipamento (computador) tenha uma vida útil de 

quatro anos. Para podermos calcular o seu valor residual, deveremos saber 

qual o preço de uma maquina igualzinha a nossa com três anos de uso. Va-

mos admitir que esse valor seja de R$ 500,00.

Calculo do Valor de Depreciação

Valor de compra R$ 2.000,00

Retire o valor residual R$ 500,00

O resultado é a perda de valor R$ 1.500,00

Vida útil 4 anos

Depreciação anual (1.500,00/4 anos) R$ 375,00

Depreciação mensal (R$ 375,00/12 meses) R$ 31,25

Dividindo o resultado da perda de valor do equipamento (compra-valor resi-

dual), pelo número de anos de sua vida útil, o resultado será o valor que deve 
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ser reservado (guardado) a cada ano: R$ 1500/4 anos = R$ 375,00.

A depreciação mensal do equipamento será: R$ 375,00 / 12 meses = R$ 

31,25.

Dessa forma, daqui há 4 anos, vendendo o equipamento velho R$ 500,00 

e economizando R$ 31,25 por mês, você poderá ter o necessário para com-

prar um equipamento novo.

3. Calcular a receita que será obtida com a venda da produção. Multiplica-

mos o preço de venda de uma unidade do nosso produto pela quantidade 

mensal que planejamos produzir. Vamos supor que venderemos 200 fraldas 

por mês, ao preço unitário de R$ 5,00.

Cálculo de Receita

Produto Quantidade Preço unitário Total

Fraldas 200 5,00 1.000,00

4. Para obtermos a produção somamos todos os custos necessários. A parte 

de custos é dividida em custos fixos e  custos variáveis.

Os custos variáveis correspondem aos gastos que aumentam ou diminuem 

conforme a quantidade produzida. Por exemplo: a matéria-prima que entra 

na produção da mercadoria.

Quanto mais for produzido, mais se gastará com matéria-prima. Exemplo: 

o tecido é uma matéria-prima para a produção de roupas. Outros exemplos 

de custos variáveis são os gastos com embalagens, combustível, energia e 

outros.

Os custos variáveis são mais fáceis de serem calculados “por peça”. Quantos 

metros de pano ou plástico são necessários para confeccionar uma fralda? 

Quanto de linha? (ou, dito de outra forma, um tubo de linha dá para fazer 

quantas fraldas?). Somando esses valores, teremos os custos variáveis da 

nossa produção. Vamos supor essa soma seja de R$ 2,00 por peça.

Observação: todos esses cálculos são aproximados. 

Os custos fixos por mês, por exemplo, são custos que permanecem constan-

tes, independente da quantidade produzida. Exemplos: o valor do aluguel, 
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o pagamento de mão de obra permanente e os custos de manutenção e 

depreciação dos equipamentos.

Observação: a depreciação dos equipamentos, que já foi calculada, também 

faz parte dos custos fixos.

Suponha que, somando todos os valores que compõem os custos fixos da 

nossa oficina de costura, eles totalizem R$ 500,00 por mês.

No exemplo aqui demonstrado, para simplificar, não estamos considerando 

os custos de manutenção dos equipamentos. Mas, em geral, convém incluir 

nos custos fixos mensais a quantia correspondente a 1% do valor dos equi-

pamentos. Devemos observar, também, que além dos custos de produção, 

ainda existem os custos de venda, os impostos (conforme o caso) e, se hou-

ver empréstimo, os custos financeiros.

Mais uma vez convém lembrar que o cálculo dos custos para cada projeto 

específico deve ser obtido através das respostas às perguntas formuladas na 

primeira parte do estudo de viabilidade.

5. Verificar se as despesas menos a receita resultam numa sobra. A sobra 

deve ser uma quantidade suficiente para cobrir as despesas e fazermos uma 

reserva. A reserva é importante para cobrir fregueses que deixaram de pagar 

para investir no próprio grupo.

Agora, podemos montar os cálculos.

Cálculo para a Produção de 200 fraldas

Itens R$

Receita (200,00 x 5,00) 1.000,00

Custo variável por unidade (200,00 x 2,00) 400,00

Custo fixo mensal 500,00

Salários e encargos (1 x 130,00) + 54% 200,00

Depreciação 31,25

Aluguel 168,75

Custos administrativos 100,00

Custo Total 900,00

Saldo 100,00

*Os encargos correspondem a cerca de 54% do valor do salário
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Conclusão: produzindo 200 fraldas por mês, o grupo terá um lucro de 

R$100,00.

Vamos supor, agora, que ao invés de 200 fraldas por mês, o grupo conclua 

que consegue produzir e vender 400 fraldas por mês.

Cálculo para a Produção de 400 fraldas

Itens R$

Receita (400,00 x 5,00) 2.000,00

Custo variável por unidade (400,00 x 2,00) 800,00

Custo fixo mensal 500,00

Salários e encargos (1 x 130,00) + 54% 200,00

Depreciação 31,25

Aluguel 168,75

Custos administrativos 100,00

Custo Total 1.300,00

Saldo 700,00

Conclusão: produzindo mais 200 fraldas por mês, a empresa terá um su-

perávit de R$ 700,00. Atenção! A decisão de aumentar a produção pode 

acarretar uma série de outras implicações que o grupo deve avaliar cuidado-

samente. Ou seja, esse exemplo é apenas para ilustrar o fato de que toda 
atividade possui um nível mínimo de produção abaixo do qual ela 
apresentará um prejuízo.

No caso desse exemplo, qual é essa quantidade mínima de fraldas que a 

empresa deve produzir para a atividade não apresentar prejuízo? A este nível 

de atividade nós vamos denominar de ponto de equilíbrio.

Cálculo	do	ponto	de	equilíbrio
O ponto de equilíbrio indica a quantidade mínima que deve ser produzida 

para que a atividade não apresente nem lucro nem prejuízo. Não basta ape-

nas determinar o preço do nosso produto, calcular os seus custos de produ-

ção e indicar a quantidade que pensamos vender.

Qualquer produção abaixo do ponto de equilíbrio resultará num prejuízo. 

Por isso, o seu cálculo é importante: ele permite visualizar, antecipadamente, 

a quantidade mínima que teremos de produzir e vender para que a nossa 

atividade dê bons resultados.

Para calcularmos o ponto de equilíbrio, precisamos fazer apenas duas con-

tas:
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Subtrair, do preço de venda, o custo variável por unidade. Com isso, encon-

tramos o valor que sobra, após a venda de cada peça para pagar os custos 

fixos. A essa sobra denominaremos de margem de contribuição. A conta 

significa que, do valor obtido com a venda de cada fralda, R$ 2,00 se desti-

nam ao pagamento dos custos variáveis correspondentes. O resultado dessa 

diferença (preço de venda menos o custo variável por unidade) é que vai 

ajudar a pagar os custos fixos (por isso, essa sobra é chamada de margem 
de contribuição). No nosso exemplo, após a venda de cada fralda sobram R$ 

3,00 para ajudar a pagar os custos fixos.

Cálculo do Ponto de Equilíbrio

Preço de venda R$ 5,00

Menos o custo variável por unidade R$ 2,00

É igual a margem de contribuição R$ 3,00

Temos que saber, agora, quantas fraldas precisamos vender para pagar o 

valor total dos custos fixos mensais. Em outras palavras, vamos ver quantas 

“margens de contribuição” precisamos juntar para pagar o total dos custos 

fixos mensais. Se cada fralda contribui com R$ 3,00, basta dividirmos o valor 

total dos custos fixos mensais pela margem de contribuição de cada fralda. 

O resultado dessa conta indicará a quantidade mínima que deve ser produ-

zida e vendida a cada mês para pagar os custos fixos.

Custo fixo mensal

R$ 500,00

Dividido pela margem de contribuição

R$3,00

= ponto de equilíbrio

167 fraldas

Isso significa que as primeiras 167 fraldas que forem produzidas se 
destinam, apenas, a pagar os custos fixos. O lucro começará a surgir 
das vendas que ultrapassarem essa quantidade mínima.

O exercício ajuda a compreender o objetivo do estudo de viabilidade: equa-
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cionar as condições para que a atividade dê bons resultados. O grupo tem 

que ter certeza de que consegue vender uma quantidade mínima de fraudas 

por mês. Ou, então, analisar outras alternativas, como aumentar o preço de 

venda ou diminuir os custos de produção. De qualquer forma, devem ser 

consideradas várias alternativas antes de se iniciar a atividade.

Atividade de Aprendizagem
Elabore um estudo de viabilidade para uma pequena empresa (de qualquer 

setor). Você pode usar o exemplo acima para montar o seu estudo, mas 

procure se informar no comércio de sua cidade sobre os dados reais (valores 

reais) dos custos envolvidos. Monte uma lista com as perguntas mostradas 

acima e seja criterioso nas respostas (não deixe pergunta sem resposta).

Resumo
Nesta aula você teve a oportunidade de estudar que:

• O estudo de viabilidade financeira está relacionado com as questões es-

tritamente econômicas;

• Precisamos conhecer muito bem a atividade que queremos implantar 

para podermos fazer um bom estudo de viabilidade; 

• Que é importante elaborar perguntas sobre os custos e despesas fixas e 

variáveis sobre o empreendimento que será desenvolvido;

• O saldo final deve ser o valor que você recebe de receita com a venda de 

seu produto menos os custos fixos e variáveis.

Para completar seu estudo desta 
aula acesse os endereços a 

seguir
www.gerenciamento.ufba.br/
Monografias%202002-2004/

Análise%20Prévia%20de%20
Viabilidade.pdf

http://escritorio.netsite.com.
br/sites/theyson.adm.br/site/
attachments/File/Apostila_
Referencial_Viabilidade.pdf
http://www.capina.org.br/
download/pub/ve1997.pdf



Rede e-Tec Brasil167

Palavras Finais

Caro (a) estudante,

Parabéns por ter chegado ao fim da disciplina. Foram muitas horas de estu-

do, realização de exercícios e consultas a diversos sites para complementar o 

processo de aprendizagem.

Esperamos ter contribuído para a sua formação na área para a qual você está 

se qualificando.

No entanto, sugiro que não pare por aqui, continue estudando e pesquisan-

do, pois o competitivo mercado de trabalho atual exige além de profissionais 

capacitados, profissionais  informados com as inovações na área em que 

atuam.

Portanto, prossiga em seu estudo acreditando que ele sempre reverterá em 

satisfação e sucesso tanto profissional como pessoal. 
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