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Produtividade

PRODUTIVIDADE

Análise da produtividade da mão-de-obra.
Afinal, o que importa é o resultado!

Nos negócios a finalidade deve estar direcionada para a maximização
da produtividade tanto do pessoal quanto do patrimônio: ambos
devem ser altamente produtivos.

Objetivo do programa
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1) Transmitir conhecimentos sobre produtividade e processos

1) Metodologia de cálculo da mão-de-obra
1) Como aumentar a produtividade da mão-de-obra
1) Benefícios do Estudo de tempos
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Eficiência,Eficácia e Produtividade

Eficiência,Eficácia e Produtividade
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1.Eficiência: Produto obtido/recursos consumidos

2. Eficácia: Valor conseguido / produtos obtidos

3. Produtividade: Valor conseguido / recursos consumidos
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Eficiência e Produtividade

Conceitos
1.O que é uma empresa?
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a) = Pessoas
b) Empresa não dá resultado, quem dá resultado são pessoas
c) Quando uma empresa é melhor do que outra?
d) Como se mede o valor de um gerente?

Conceitos

O que é Produtividade?
PRODUTIVIDADE

Michael Porter- ”A vantagem competitiva das nações”:

A principal meta de um país é produzir um padrão de vida elevado e ascendente
para os seus cidadão.
A capacidade de conseguir isso depende da produtividade com a qual os recursos
(trabalho e capital) são empregados.
A produtividade é o valor do que é produzido
por uma UNIDADE
de trabalho ou de capital.

Conceitos
O que é Produtividade?
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Simplificando: Produtividade é fazer mais com menos.

Produtividade é para aqueles que acreditam que deve haver maneiras mais
eficazes de se fazer as coisas.

Conceitos

PRODUTIVIDADE

O que é Produtividade?

Conceitos
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3. O QUE É PROCESSO?
Popularmente entendido como
“a forma pela qual as coisa são feitas na empresa”;
ou como produzir alguma coisa.
CARACTERÍSTICA IMPORTANTE DOS PROCESSOS
Em todos os processos têm clientes .
É uma cadeia de valor, que envolve a empresa de ponta a ponta
para entregar um resultado a um usuário ou cliente final.

Conceitos
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O FUTURO:

Vai pertencer às empresas que
conseguirem explorar o potencial
da centralização das prioridades, as
ações e os recursos nos seus processos,
centrando esforços nos seus clientes.
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Conceitos

AS EMPRESAS SÃO GRANDES
COLEÇÕES DE PROCESSOS.
“REALIZADAS POR PESSOAS”.
EMPRESA = PESSOAS
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Conceitos

INFLUÊNCIA SOBRE A PRODUTIVIDADE

A-Planejamento estratégico
1.Missão - o que a empresa faz
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2.Visão - onde quer chegar
3.Valores - crenças e atitudes

B-Estrutura organizacional
1.Hierarquia (centralizadora / descentralizadora);
2.Competências ( gestores despreparados);
3.Responsabilidade e resultado (demissões injustas).

C-Falta de indicadores e metas
1.Para avaliar o desempenho
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2.Muitos funcionários desconhecem suas metas

D-Falta de gestão dos processos
1.Ficam anos sem revisão
2.Duplicidade de informações
3.Informações que ninguém utiliza
4.Processos que não agregam mais valor

E-Falta de programas de melhoria
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Programa de Melhorias / Kaisen
1.Para produção
2.Para serviços
3.Para produtos
* Quanto dinheiro desperdiçado com ideias não utilizadas

F- Falta de Planejamento
1.Financeiro
2.Comercial
3.Produção
PCP-programação e controle de produção (perdas chegam a 30% de sua capacidade)

G-Inovação
1.Em produtos
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2.Em processos na produção, e áreas administrativas
3.Em gestão

H-Qualidade
1.Controle do Processo
2.Inspeção da qualidade

E-Depto de Recursos Humanos
1.Visão Operacional e não estratégica;
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2.Sem processos de Recrutamento e Seleção eficazes;
3.Sem processos de avaliação;
4.Sem acompanhamento superior;
5.Sem valorização/sem participação/sem voz;
6. Sem definição das responsabilidades e Plano de carreira;
7.Sem foco na produtividade.

F-Falta de Treinamento
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a)Gerencial – Inércia organizacional; perda do moral; oposição ao funcionário;
conformidade; deteriorização da qualidade; conformidade; rigidez pessoal; estilo de chefia;
potencial de mudança; estabelecendo padrões; motivação dos subordinados;
comunicação; pessoas como recurso.

b)Técnico
c)Operacional: Pré / Pós / Acompanhamento
DESCRIÇÃO
DO MÉTODO
ATUAL E
DEFINIÇÃO
DO MÉTODO
PROPOSTO
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(a) Algumas Habilidades Gerenciais
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01. Se eu, como chefe, espero um bom nível dos meus
subordinados, vou ter como resultado muita reclamação.

02. Os meus subordinados trabalham melhor quando eu
os deixo sozinhos para fazerem o trabalho que sabem
que têm que fazer.
03. Como chefe, posso, na maioria das vezes, conseguir
uma maior produtividade em meu departamento,
relembrando, meus subordinados das metas e resultados
desejados.
04. Normalmente, no trabalho, é melhor para mim, como
chefe, dizer o que tem que ser feito e não porque tem que
ser feito.

G-Estudo de tempos/Benefícios
1.Definição do quadro de pessoal
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2. Avaliação de desempenho individual e
coletivo
3.Cálculo de custos
4.PCP - Programação da produção

5.Pagamento de premiação
6.Flexibilidade nas vendas

7. Análise de processos
8. Redução/Eliminação de desperdício de
tempo

H-Método de definição quadro de pessoal
1.Lista de atividades ( relação de todas as atividades realizadas pelo funcionário), com
frequência, volume mensal, e tempo estimado;
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2.Cronometragem(4 cronometragem por atividade e por tipo de produto;
3.Definição do tempo padrão/produção por hora ou E/R (expectativa razoável);
4.Cálculo do nº de pessoas necessárias
4.1 Avaliação de ritmo
4.2 Nec. Pessoais e Fadiga
4.2 Absenteísmo, férias e treinamento;
4.3 SET UP e paradas e máquinas

Nota: método utilizado para definir o quadro de pessoal
da produção e também das áreas administrativas.

I-Sistema de Informações gerenciais
SANGRIA
ESCALDAGEM
EVISCERAÇÃO

GER. PRODUÇÃO
Relatório Geral
( diário/semanal/ mensal)
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CORTE/NOREA
SAL cortes - coxa
EMBALAGEM

GER. COMERC.
FATUTAMENTO

Relatório Geral
LOGÍSTICA

Contas a pagar(Sirc-x)
Contas a receber(Sirc-x)
Rec. Humanos
Contabilidade

( diário/semanal/ mensal)

GER. ADM/FIN.
Relatório Geral
( diário/semanal/ mensal)

DIRETORIA
Relatório Geral
(
diário/semanal/ mensal)

SUMÁRIO

como aumentar a produtividade da mão-de-obra
 Gestão eficaz ( intervenção ativa, atenção ao pessoal, orientando, reforçando e corrigindo atentamente);

 Definição de metas;
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 Estudo de tempos para cada tipo de produto, com fadiga e avaliação de ritmo, definindo o quadro justo e necessário;
 Planejamento da produção;
 Controle das paradas de máquinas;
 Melhorando processos;

 Sistema de gestão com reuniões no mínimo semanal;
 Treinamento gerencial e operacional com RH atento à produtividade;
 Programa de melhorias / sugestões;
 Avaliação de desempenho no mínimo anual;
 Redução do absenteísmo e da rotatividade
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Afinal...

...o que importa é o resultado!
Muito sucesso!

IORG-Instituto Organizacional
www.iorg.com,br
Narbal (48) 98402-9002

É SEMPRE UM PRAZER
COMPARTILHAR NOSSOS CONHECIMENTOS

OBRIGADO!

Um bom controller...

CONTORLADORIA

O controller é generalista: Ter conhecimento de um pouco de tudo é fundamental. Tem no seu dia a
dia que conversar muito com todos os departamentos da empresa. Deve ser comunicativo e sempre
buscar conhecimento em quem é referência.
O controller tem que conhecer o ramo no qual atua: Deve ter carga de conteúdo específica no
segmento que atua e tem que saber muito bem em qual meio atua. Tendo conhecimento de conteúdo,
será respeitado nos demais setores da cadeia produtiva.
Controller deve ter profundo conhecimento na dinâmica de negócio: Conversa com todos setores
da cadeia, portanto analisar o momento e ambiente para saber criar sugestões, planejamentos e
controles certos, para as pessoas certas e no momento certo

Desafios:
1)
2)
3)

4)
5)

Ambiente politico: Dificuldade em acesso ou conversação ou negociação com demais setores
Estar continuamente em qualificação e capacitação, precisa ser generalista e, por isso, estudar sempre
Profissionalismo das áreas: Perdas no processo de informação proposital ou distorcida induzindo na construção
de cenários e análises equivocadas
Manter uma visão crítica orientada para os resultados e baseada nos indicadores da empresa
Se manter informado das estratégias que a empresa adota ou mudanças que tenham reflexo na área de atuação
que seu planejamento abrange
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Curso de Formação de controller (Exclusivo para Clientes Agrosys)
FUNDAMENTOS E CONCEITOS ( 24 horas)

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DESVIOS (24 horas)

 MATEMÁTICA FINANCEIRA

 GESTÃO DA PRODUÇÃO DE MATRIZES

 IMPOSTOS E CRÉDITOS

 GESTÃO DO INCUBATÓRIO

 CONTABILIDADE GERENCIAL E SUAS FACILIDADES

 GESTÃO DA PRODUÇÃO DE FRANGOS

 ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

 GESTÁO DE INTEGRADOS E ESTRUTURAS

 ORÇAMENTO DE EMPENHO MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE
CUSTEIO

 GESTÃO DA FÁBRICA DE RAÇÕES E PROCESSAMENTO DE
SOJA

 ENGENHARIA DE PRODUTOS E PROCESSOS

 GESTÃO DA LOGISTICA DE RAÇÃO E ANIMAIS

FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO (28 horas)

 GESTÃO DO ABATE

 I3PC
 MATRIZ DE DISPONIBILIDADE
 PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO OPTIMIZER
 MRP
 ANÁLISE DE RENDIMENTOS E PERDAS
 ENGENHARIA DO PRODUTO E PROCESSOS
 CRONOANÁLISE
 GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS
 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA

 GESTÃO DA QUALIDADE E RASTREABILIDADE E
INTERFERENCIA NA PRODUÇÃO E CARREGAMENTO
(+24 horas/MA)
(+24 horas/MA)

(+24 horas/MA)

 RENTABILIDADE DO MIX

Curso de Formação de controller (Exclusivo para Clientes Agrosys)
TURMA MARÇO 2020
 15 VAGAS POR TURMA
 16/03/2020 A 27/03/2020 – CRICIÚMA - SC
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 INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE (consulte eventos@agrosys.com.br)
 DEMAIS VAGAS PARA O MESMO CLIENTE INVESTIMENTO DESCONTO DE 30%

Incluso no pacote:
 Logística do Aeroporto Jaguaruna até o local do evento
 12 diárias de Hotel durante o período do curso em apartamento individual standard
 Café da manhã
 Coffee Break
 Almoço padrão executivo sem bebidas alcoólicas
 Janta padrão executivo sem bebidas alcoólicas
 Material didático
 Infra estrutura

Curso de Formação de controller (Exclusivo para Clientes Agrosys)
TURMA SETEMBRO 2020
 15 VAGAS POR TURMA
 14/09/2020 A 25/09/2020 – CRICIÚMA - SC

CONTORLADORIA

 INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE (consulte eventos@agrosys.com.br)
 DEMAIS VAGAS PARA O MESMO CLIENTE INVESTIMENTO DESCONTO DE 30%

Incluso no pacote:
 Logística do Aeroporto Jaguaruna até o local do evento
 12 diárias de Hotel durante o período do curso em apartamento individual standard
 Café da manhã
 Coffee Break
 Almoço padrão executivo sem bebidas alcoólicas
 Janta padrão executivo sem bebidas alcoólicas
 Material didático
 Infra estrutura

