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“O que não é medido não é gerenciado” (Kaplan e 
Norton, 1997). 

 
Neely (1998) define: “um sistema de medição de 

desempenho possibilita que decisões e ações sejam 
tomadas com base em informações, porque ele 
quantifica a eficiência e a eficácia de decisões 

passadas por meio da aquisição, compilação, arranjo, 
análise, interpretação e disseminação de dados 

adequados”.  
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Neely et al (1995), coloca também que o SMD poderá 
ser observado em três diferentes níveis, sendo o 

primeiro nível geralmente associado aos objetivos e 
estratégias, o segundo é o agrupamento delas em um 

conjunto de medidas de desempenho que pode 
construir um SMD e o terceiro a integração do 

sistema com os ambientes internos e externos de um 
sistema de operações.  
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Origem do pensamento Lean 

O pensamento lean teve inicio na Toyota, também 

conhecido como Sistema Toyota de Produção 

(STP), fator que proporcionou a empresa 

permanecer como líder na indústria automotiva 

por duas décadas. (KERR, 2006).   
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O principal objetivo de Ohno ao criar o STP foi 
principalmente evitar desperdícios os quais são sete 

os principais descritos pelo idealizador do sistema: 1°. 
Perda por superprodução; 2°. Perda por espera; 3°. 
Perda por transporte; 4°. Perda no processamento; 

5°. Perda nos estoques elevados; 6°. Perda por 
movimentos desnecessários e 7°. Perda por produzir 

produtos defeituosos.  
 

Poucos trabalhos relacionados a operações portuárias 
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Autor e Ano Conceito de logística Lean 

Nayor; Naim; Berry. 

(1999) 

Alto foco na redução do lead time, na redução do custo e melhoria 

da qualidade. 

Koneckas.  

(2010) 

Baixo foco na prestação de serviços. 
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Kerr.  

(2006) 

Entrega frequente nivelada, fluxo 

constante de peças, redução de estoque. 

Utilizar Milk Run no abastecimento e 

distribuição e envolvendo transporte e 

fornecedores. 

  

Ferro.  

(2012) 

A premissa fundamental é considerar os 

custos totais, que envolve o transporte e a 

movimentação, além de considerar 

estocagem, perdas de vendas, ou multas 

pelo não cumprimento dos prazos de 

entrega e outros custos invisíveis.   
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Christopher  

(1997) 

Logística lean, visa criar valor ao cliente mediante um 

serviço logístico com o menor custo total. 
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Mas o que medir? 
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Dimensões Formas de Métricas Exemplos de Métricas 

Utilização Entradas Horas trabalhadas/volume elaborado 

Área de armazém total/área ocupada 

Horas de máquinas usadas/capacidade de máquina 

Produtividade Saídas e Entradas Toneladas por km entregue/custo 

Ordens processadas/horas trabalhadas 

Pallets descarregados/tempo de doca 

Eficiência Saídas Itens atendidos/itens requisitados 

Carregamentos efetuados/carregamentos solicitados 

Operações sem erro/operações solicitadas.  
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Fim  
Muito obrigado. 
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