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RESUMO 
 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO PARA ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 

COMPETITIVA NA MANUFATURA ADITIVA INDUSTRIAL 

 

AUTOR: Plinio Assis França Nogueira 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Alvaro Luiz Neuenfeldt Júnior  
COORIENTADOR: Prof. Dr. Júlio Cezar Mairesse Siluk 

 

A evolução e a aplicação de novos processos de manufatura contribuem para o 
progresso dos sistemas de produção, desenvolvimento de produtos e alteração da 
cadeia de suprimentos. A manufatura aditiva, inicialmente idealizada nos anos 60 e 
posta em prática a partir dos anos 80, concentra características que podem 
proporcionar uma reestruturação completa dos sistemas produtivos atuais. Do ponto 
de vista de desenvolvimento de produtos na indústria ou pelo aspecto relacionado à 
cadeia de suprimentos, o uso desta tecnologia abre um novo caminho cujas 
possibilidades de otimização e encurtamento do tempo compreendido entre a entrada 
de uma solicitação de produção e a entrega do produto proporcionará maior 
aproximação dos clientes aos processos produtivos. O objetivo deste trabalho 
concentra-se em desenvolver um modelo de mensuração de desempenho para a 
análise da estratégia competitiva na utilização da manufatura aditiva na indústria 
brasileira. O trabalho está apoiado teoricamente através de uma ampla revisão 
bibliográfica realizada nas bases identificadas como sendo relevantes ao tema da 
pesquisa, além de livros, artigos e materiais produzidos por empresas independentes 
e governos. Nesse sentido, utiliza os Key Performance Indicator (KPIs) e a abordagem 
multicritério de apoio à decisão para construção do modelo de mensuração. Os 
resultados obtidos foram alcançados a partir de aplicação prática do sistema de 
mensuração desenvolvido onde se conseguiu, através de uma escala qualitativa, 
identificar um índice de desempenho capaz de posicionar o modelo de negócio quanto 
ao uso e aplicação da manufatura aditiva. 

 
Palavras-chave: Manufatura. Manufatura Aditiva. Processos. Abordagem 
Multicritério. Indicadores de desempenho. Sistema de Mensuração de Desempenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

PERFORMANCE MEASUREMENT TO ANALYSE COMPETITIVE STRATEGY IN 
ADDITIVE MANUFACTURING 

 
AUTHOR: Plinio Assis França Nogueira 

ADVISOR: Prof. Dr. Alvaro Luiz Neuenfeldt Júnior 
COADVISOR: Prof. Dr. Júlio Cezar Mairesse Siluk 

 
 

The evolution and application of new manufacturing processes contribute to the 
progress of production systems, product development and change in the supply chain. 
Additive manufacturing, conceived in the 60s and put into practice in the 80s, can 
provide a complete form of today's production systems. From the point of view of 
product development in the industry or due to the aspect related to the supply chain, 
the use of this technology opens a new path that allows for the optimization and 
shortening of the time between the entry of a production request and the delivery of the 
product will provide greater customer contact to production processes. The objective 
of the work focuses on developing a performance measurement model for an analysis 
of the Value Chain as a competitive strategy in the use of additive manufacturing in the 
Brazilian industry. The work is theoretically supported through a broad bibliographic 
review carried out in the bases identified as being relevant to the research topic, in 
addition to books, articles and materials produced by independent companies and 
governments. In this sense, it uses the Key Performance Indicators (KPIs) and the 
multi-criteria decision support approach to build the measurement model. The results 
obtained were achieved from the practical application of the measurement system 
developed, where it was possible, through a qualitative scale, to identify a performance 
index capable of positioning the business model regarding the use and application of 
additive manufacturing. 

 
Keywords: Manufacturing. Additive Manufacturing. Process. Key Performance 
Indicators. Performance Measurement System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço dos processos de manufatura são frequentes e ocorrem de forma 

contínua desde o nascimento e desenvolvimento dos meios industriais. A medida em 

que novos processos foram sendo desenvolvidos para melhor atender às 

necessidades de produção e satisfazer os clientes, diversas alternativas para 

obtenção e o desenvolvimento de peças, componentes e produtos tem sido 

implementada.  

O nascimento e desenvolvimento de indústrias focadas em bens de consumo, 

aviação, defesa e da saúde, gera demandas específicas tanto em termos de 

processos e tecnologias quanto em termos de produtos que satisfaçam as 

necessidades de seus clientes. Na indústria automobilística, além da utilização dos 

processos de estampagem, e conformação de peças metálicas e plásticas, estudos 

têm sido realizados para a utilização de materiais compósitos como fibra de carbono 

ou a utilização de nanocristais de celulose para reforçar a fibra de vidro ou fibras de 

basalto em substituição às fibras de reforço, conferindo-lhe boas propriedades 

mecânicas e redução de peso (LAPENA, MARINUCCI E CARVALHO, 2012).  

Na medicina, o uso de implantes ortopédicos, neurológicos e ortodônticos 

otimizados e produzidos especificamente conforme a necessidade anatômica de cada 

paciente, através do uso da tecnologia da impressão 3D tem ajudado a melhorar os 

procedimentos e técnicas cirúrgicas (BECHTHOLD, 2015). 

Com a evolução e o uso amplo dos meios de informática e o desenvolvimento 

de novos materiais e equipamentos, novos métodos de manufatura têm sido 

introduzidos buscando sempre a otimização do tempo, o aumento da qualidade e a 

redução da complexidade de manufatura dos produtos desenvolvidos. 

A cadeia de abastecimento e fornecimento de componentes e peças para as 

diversas indústrias ampliou e sua estrutura ganhou proporções globais para melhor 

atender as demandas internas por parte dos fabricantes o desenvolvimento de novos 

processos e produtos e o aumento da capacidade de concorrer nos mercados 

nacional e internacional. Os processos de manufatura aditiva aparecem como uma 

possibilidade a ser explorada devido à flexibilidade na geração de componentes e 

abrangência, ultrapassando os limites industriais e com possibilidade de atuação nas 
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diversas áreas do desenvolvimento industrial e tecnológico humano (HUANG et al., 

2015).  

A manufatura aditiva (MA), termo oficializado com a introdução da norma da 

sociedade americana de ensaios e materiais, inicialmente denominada de 

prototipagem rápida ou impressão tridimensional, rompeu barreiras em seus 30 anos 

de desenvolvimento e se mostra como protagonista na virada de chave para um novo 

ciclo industrial, onde máquinas serão capazes de trocar informações, sem 

interferência humana, em tempo real e serão capazes de autoconsertarem-se. Nessa 

condição, robôs realizam trabalhos complexos sem interferência humana e o processo 

de produção de peças e componentes sofrerá significativa redução das etapas desde 

a concepção até a entrega do produto ao cliente com a adoção de processos e 

tecnologias de manufatura aditiva (VIEIRA et al., 2019). 

A realização de estudos e o desenvolvimento de tecnologias a partir dos anos 

70 e acelerado com a expiração das patentes de invenção em 2009 e 2014, criou 

ambiente favorável para a aplicação de tecnologias relacionadas a manufatura aditiva, 

com destaque para os processos de manufatura aditiva de deposição por fusão e laser 

por sinterização seletiva (PITÁGORA, VASCONCELOS E ARAÚJO, 2017). Ainda, 

processos e tecnologias como a estereolitografia, a sinterização por pó, o laser por 

sinterização seletiva, a extrusão de filamento e a laminação por camadas contribuíram 

para ampliar o espectro de possibilidades do emprego da manufatura aditiva. 

O uso de novos materiais no emprego da manufatura aditiva, o aumento da 

qualidade e da melhoria da precisão das peças produzidas bem como a redução do 

custo dos equipamentos e introdução de novos conceitos de produção, abastecimento 

e armazenamento de peças e componentes serão desenvolvidos. Pois o processo de 

manufatura aditiva relaciona diretamente as propriedades dos materiais e seus 

processos físicos (LEVY, 2010). Cabe às empresas atuantes nos diversos setores, 

compreender quando e como migrar para a tecnologia da manufatura aditiva. A 

substituição ou introdução da manufatura aditiva poderá impactar diretamente na 

competitividade das empresas, seja pela ampliação das possibilidades de design, no 

aumento da capacidade de customização e produção, e no aumento da capacidade 

de inovação. 

Dessa forma, a cadeia de valor tende a sofrer forte reestruturação desde a 

avaliação para a introdução ou o desenvolvimento de novos produtos baseados em 
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inovação, competitividade e lucratividade quanto no posicionamento e adequação de 

sua estratégia para garantir sua sobrevivência e participação no mercado regional ou 

global. Neste sentido, a cadeia de valor pelo ponto de vista de inovação deve 

promover a geração de um fluxo integrado considerando três fases: Geração de 

Ideias, seleção de ideias para investir e a transformação das ideias em produtos, 

difundir os produtos e práticas (HANSEN E BIRKINSHAW, 2007). 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O desenvolvimento do processo e tecnologias empregadas na manufatura 

aditiva ou prototipagem rápida permitiu a criação de patentes para garantir a 

propriedade das invenções por seus criadores. A expiração das patentes de invenção 

referentes aos processos de deposição por fusão em 2009 e laser por sinterização 

seletiva em 2014, ampliou seu uso permitindo o rápido crescimento do mercado de 

máquinas e materiais para a manufatura aditiva (PITÁGORA, VASCONCELOS E 

ARAÚJO, 2017). 

A manufatura aditiva pode ser descrita como um pacote de tecnologias que 

permitem produzir peças a partir de modelos tridimensionais através da adição de 

camadas de material (CAMPBELL, 2012). Ainda, Campbell (2012), descreve as 

primeiras tecnologias como sendo a estereolitografia, a sinterização por pó, o laser 

por sinterização seletiva, a extrusão de filamento e a laminação por camadas. 

Portanto, o problema central está focado na seguinte pergunta de pesquisa: Do 

ponto de vista estratégico e de competitividade, como mensurar o impacto gerado em 

uma indústria brasileira com a aplicação da manufatura aditiva? 

 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO 

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema de mensuração de 

desempenho para a verificação da estratégia competitiva na aplicação da manufatura 

aditiva em indústrias brasileiras. 

Como objetivos específicos, pode-se citar:  

a) Contextualizar conceitos sobre cadeia de valor, manufatura aditiva e 

mensuração de desempenho; 
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b) Selecionar técnicas e métodos que auxiliem no desenvolvimento do sistema 

de mensuração de desempenho;  

c) Definir indicadores para a mensuração de desempenho; 

d) Testar o modelo desenvolvido na manufatura aditiva de indústrias presentes 

no Brasil. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA 

 

Esta seção aborda a justificativa por meio de dois vieses: a tecnologia, inovação 

e a indústria; e os trabalhos relacionados. O primeiro viés trata da tecnologia 

empregada no desenvolvimento e utilização da manufatura aditiva na indústria e o 

impacto gerado em sua estratégia competitiva. O segundo viés foca nos trabalhos já 

publicados que podem contribuir para a constituição do escopo da presente pesquisa 

e a estruturação de um sistema de mensuração de desempenho (SMD) e análise 

industrial. 

 

1.3.1 A tecnologia, inovação e a indústria no viés da manufatura aditiva 

 

Os sistemas e processos de manufatura, desde o início da revolução industrial 

vem sendo modificados e novas tecnologias com o objetivo de prover ganhos em 

tempo, qualidade e atendimento às expectativas dos clientes, são introduzidas ou 

readequadas. A comunicação, os sistemas de comando ou controle e o uso da ciência 

para o desenvolvimento de novos materiais indicam mudanças profundas na forma 

como conhecemos a indústria (GIMENEZ; SANTOS, 2019).  

Com a digitalização e o avanço da computação em nossa sociedade e nos 

meios industriais, novas possibilidades proliferaram e caminhos para obtenção de 

peças e geração de modelos tridimensionais se desenvolveram. Na área da saúde, a 

digitalização considerando a anatomia humana de cada indivíduo, propicia a produção 

de modelos tridimensionais personalizados (ROSENMANN, 2017). 

Na década de 60, se iniciou a idealização e concepção das primeiras 

impressoras tridimensionais. No ano de 1964, Arthur C. Clarke descreveu as funções 

básicas de funcionamento de uma impressora tridimensional (3D) e no ano de 1987, 

a primeira impressora 3D surgiu pelas mãos de Chuck Hull da empresa 3D Systems 
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e o processo empregado na época foi o denominado como estereolitografia 

(Stereolithography). Nos anos 90 e 2000 outras tecnologias de impressão 3D 

apareceram como as impressoras produzidas com as tecnologias de modelagem por 

fusão e deposição (FDM) e laser por sinterização seletiva (SLS).  

Somente no ano de 2009, a American Society for Testing and Materials (ASTM) 

publicou documento (norma) contendo a terminologia da manufatura aditiva (MA). A 

partir de 2009, se estabeleceu a impressão tridimensional como uma tecnologia de 

manufatura industrial (3D HUBS,2020).  

A utilização da manufatura aditiva, embora altamente promissora, apresenta 

dificuldades que podem ser relacionadas ao tipo de processo utilizado e pode 

apresentar inconsistência no uso da produção em larga escala, variações 

dimensionais e variações estruturais. No entanto, a adoção desta tecnologia abre 

caminho para a customização e inovação uma vez que as possibilidades e liberdade 

de design comparados à manufatura convencional ampliam a capacidade de pensar 

e testar novos produtos. Ainda, a manufatura aditiva nos modelos atuais de produção 

tem o potencial de gerar uma transformação da cadeia de valor na indústria ou 

atividade que se propuserem a adotar e incluir esta tecnologia em seus processos 

(GAO, 2015).  

Diferente dos processos atuais onde a formação de uma peça ocorre de forma 

absoluta pela retirada de material de um bloco maciço, a manufatura aditiva acontece 

pela deposição de camadas do material final. Existem diferenças substanciais entre o 

uso dos métodos tradicionais ditos “subtrativos”, como a perfuração, a fresagem e a 

usinagem e a manufatura aditiva (PEARSONS, 2015). Neste sentido a eliminação de 

processos antecedentes ao de retirar material seja por perfuração ou fresagem a partir 

de um bloco maciço, deixam de ser necessários e novos processos a partir da 

obtenção de uma ou diversas peças pelo método de adição de material camada a 

camada se mostram necessários para a obtenção da peça final. A utilização de 

tecnologia de manufatura aditiva, vem se consolidando em áreas que abrangem 

desde a fabricação de órteses humanas, órgãos humanos, construção civil, passando 

pela indústria aeronáutica a obtenção de calçados totalmente impressos (GAO, 2015).  

O emprego da manufatura aditiva para desenvolvimento de projetos e a 

produção de peças garantem o aumento da complexidade de suas geometrias e pelo 

ponto de vista da manufatura, os tempos de ciclo, o risco e os custos tendem a diminuir 
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além da redução dos desperdícios de materiais na preparação e fabricação. Nesse 

contexto, com a possibilidade de customização e a redução do tempo de concepção 

virtual até a obtenção de um modelo em escala real 100% utilizável ou não, são 

criadas oportunidades de optimização e redução do número de etapas consideradas 

necessárias para o desenvolvimento de um novo produto. Porém, mesmo 

possibilitando uma completa reestruturação pelo ponto de vista de concepção de 

novos produtos e conceitos, Figura 1, surgem também restrições quanto à utilização 

e controle dos parâmetros para garantir a padronização dos processos de produção. 

 

Figura 1 – Um roteiro de geometria-material-máquina-processo para manufatura 

aditiva e fabricantes 

 

 

 

Fonte: GAO (2015). 
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A integração do processo de desenvolvimento de peças utilizando manufatura 

aditiva pode requerer uma revisão completa na base de integração e estratégia 

competitiva da cadeia de valor que sustenta a indústria. Em contraste aos processos 

tradicionais de manufatura, a manufatura aditiva estimula a redução do fluxo dos 

processos, minimiza o consumo de materiais e energia e estimula a inovação 

(HUANG, 2015). Poder considerar a possibilidade de customização em massa, 

permite aproximar os clientes de seus produtos bem como a redução do tempo de 

resposta e adequação de suas necessidades ao produto pretendido. Portanto, o 

emprego da manufatura aditiva pode contribuir para estabelecer um novo modelo pelo 

ponto de vista da competitividade e estratégia na indústria. A tecnologia da manufatura 

aditiva acontece conjuntamente com um pacote próprio de complexidade e 

entendimento. Gibson et al. (2015), definiram oito etapas necessárias, em geral, para 

a produção utilizando a manufatura aditiva: computer aided design (CAD), conversão 

do arquivo em CAD para arquivo esteriolitográfico (STL), transferência do arquivo para 

a máquina, setup da máquina, construção, remoção, pós-processamento e aplicação. 

Produzir peças e componentes utilizando manufatura aditiva demandam antes, 

compreender os efeitos positivos e negativos no processo de obtenção de peças. A 

utilização de indicadores chave pode contribuir para compreender e manter as 

variações do processo de MA dentro de parâmetros considerados aceitáveis se 

comparados com os processos atuais. Na manufatura aditiva, não existem peças 

fabricadas iguais, e isso se deve à existência de incerteza no processo, no 

equipamento, nos materiais e nos métodos de controle (AL-MESLEMI, 2018).  

A utilização da manufatura aditiva na manufatura, possibilita customizar as 

necessidades individuais de cada cliente. As duas abordagens, alteram os processos 

tradicionais de inovação e abrem caminho para modificar a cadeia de valor pelo ponto 

de vista da inovação e estratégia competitiva. Porter (1980) considera que as fontes 

da vantagem competitiva ocorrem em cada uma das atividades distintas de uma 

empresa. Porém, Hansen e Birkinshaw (2007) consideram a cadeia de valor como um 

ciclo linear composto por três etapas (os “elos” da cadeia): a geração de ideias; a 

conversão dessas ideias em produtos, serviços ou processos; e a difusão das 

mesmas ideias. Ainda, sustentam que o potencial inovador de uma empresa é 

determinado pelo “elo” fraco da cadeia e propõe então que as empresas saibam 

identificar os seus pontos fracos para melhorar o seu desempenho na função de 
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inovar. Dessa forma, a transformação dessas ideias em produtos, utilizando a 

manufatura aditiva, altera a maneira como estão relacionados o cliente, os processos 

de engenharia e a manufatura. 

Pensar o desenvolvimento de produtos e sua transformação, pelo ponto de 

vista da inovação (HANSEN; BIRKINSHAW, 2007), utilizando a manufatura aditiva, 

pode oferecer um caminho viável para as empresas avaliarem sua estratégia 

competitiva. O uso manufatura aditiva altera os processos até então consolidados 

para o desenvolvimento e obtenção de peças e componentes além de abrir caminho 

para explorar tecnologias como a biofabricação, mudar as possibilidades na 

construção civil e a personalização em grande escala. Diferentemente dos processos 

de manufatura até então explorados, a inovação e aplicabilidade de conceitos por 

meio do uso de sistema computacionais integrados como o uso do scanner e modelos 

tridimensionais obtidos por modelagem e simulação permitem obter produtos e 

componentes com alta complexidade e customização. Nesse sentido, a manufatura 

aditiva pressiona o modelo industrial tradicional a rever suas estratégias pelo ponto 

de vista da competitividade. 

 

1.3.2 Trabalhos relacionados 

 

Motivado pela necessidade de justificar a relevância deste estudo no contexto 

acadêmico, buscou-se por trabalhos relacionados através de pesquisas realizadas 

nas principais bases de dados relevantes ao tema (Scopus, Science Direct, IEEE e 

Web of Science). Logo, palavras, sinônimos e combinações foram submetidos às 

plataformas até que se calibrou a string de busca: “TITLE-ABS-KEY ((((“value chain*” 

OR “value chain management*” OR “value chain modeling*”) AND (competitive* OR 

competition* OR “competitive advantage*” OR “competitive capability*” OR 

“competitive strategy*”) AND (modeling* OR design* OR structure*) AND (process* 

OR system* OR model*)))). 

A segunda parte do questionamento se refere ao uso da tecnologia de 

impressão 3D (Manufatura Aditiva), sendo definido a seguinte questão de pesquisa 

para revisão sistemática: “como as empresas podem estar avaliando a decisão de 

utilizar a tecnologia de impressão 3D?”. As principais palavras, sinônimos e 

combinações foram submetidos às plataformas até que se calibrou a string de busca: 
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“TITLE-ABS-KEY (“additive manufacturing*” OR “value chain management*” OR 

“value chain modeling*” competitive* OR competition* OR “competitive advantage*” 

OR “competitive capability*” OR “competitive strategy*” modeling* OR Structure* 

process* OR system* OR model*)”. 

Definidos as strings de busca, se construiu as variações para cada base, 

tomando possível obter resultados alinhados a pesquisa. As buscas englobaram 

artigos completos (acima de 4 páginas), sendo esses periódicos, eventos e de 

previsão, nos idiomas inglês e português em um período de 2000 a 2020. Optou-se 

por esse período pois anteriormente ao ano 2000, os principais processos e 

equipamentos utilizados na manufatura aditiva estavam sob proteção de patentes, o 

que de certa forma, freou o desenvolvimento, o avanço e a utilização desta tecnologia. 

Realizou-se a leitura do título, resumo e palavras-chave de todos os artigos 

retornados, sendo extraídos apenas os artigos alinhados as questões de pesquisa 

deste trabalho. Dentre a totalidade de 150 artigos retornados na pesquisa, 46 estavam 

em consonância, sendo 30 da primeira revisão sistemática de literatura e 16 da 

segunda 

Atzeni e Salmi (2012), comparam os custos de produção no caso da utilização 

da manufatura aditiva e os custos de produção envolvidos no processo de peças 

fundidas sob alta pressão, com construção de ferramental e sub processos para a 

obtenção de um componente metálico utilizado em aeronaves. Concluem que existe 

um ponto onde o volume de produção em relação ao custo por montagem iguala-se e 

a partir deste ponto a manufatura aditiva ainda não se sobrepõe ao processo 

convencional de manufatura em termos de custos. No entanto, o alto grau de 

flexibilidade e adaptabilidade no projeto de produto pode contribuir para viabilizar a 

manufatura aditiva. Com a utilização conjunta de Computer Aided Engineering (CAE), 

peças com melhores taxas de resistência em comparação ao seu peso atingem os 

requisitos de projeto além de minimizar o volume de material. 

Guo e Leu (2013), destacam a evolução alcançada com pesquisas 

relacionadas aos novos processos de manufatura aditiva desenvolvidos nos últimos 

anos e suas aplicações nas diversas áreas como medicina, setor automotivo, 

aeroespacial e outros. Em seu estudo, discretizam os processos desenvolvidos e 

comercializados como a Estereolitografia, Modelo de deposição por fusão, Laser por 

sinterização seletiva, Manufatura de objetos laminados (LOM), Impressão 3D (3DP) e 
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o Laser Metal Deposition (LMD) bem como os materiais empregados e disponíveis no 

mercado para uso da manufatura aditiva. Ainda, classificam como processo direto, o 

uso da manufatura considerando materiais metálicos, no qual as partículas metálicas 

são fundidas durante o processo, e um processo indireto onde é adicionado 

aglutinante para colar as partículas metálicas 

De acordo com Huang at al. (2015), entre os aspectos técnicos relacionados e 

a abrangência da possibilidade do uso da manufatura aditiva, eles destacam como um 

dos três principais pontos chave da tecnologia, o potencial de simplificação da cadeia 

de suprimentos com oportunidades de ganhos significativos em eficiência e 

capacidade de responder à altura da demanda. Ainda, na revisão, sugerem a 

necessidade de realizar estudos em áreas relacionadas ao ciclo de vida do consumo 

de energia e a avaliação dos riscos ocupacionais do uso da MA. 

O trabalho realizado por Mellor e Zhang (2013), coloca como tema central a 

questão de como as organizações avançam com a implementação da manufatura 

aditiva pelo ponto de vista de um processo de manufatura, somando-se à substituição 

dos processos convencionais em detrimento de uma nova oportunidade de negócios 

e classifica o estudo da estratégia de manufatura em dois grupos: a perspectiva do 

conteúdo e a perspectiva do processo. Utilizando como referência frameworks de 

implementação de processos e estratégias de manufatura avançada, desenvolvidos e 

sugeridos por outros autores, ele propõe o uso de um framework que explore os 

aspectos técnicos e não técnicos e os fatores chave para implementação da 

tecnologia da manufatura aditiva. Interessante destacar o grau de abrangência do 

framework desenvolvido onde os fatores estratégicos, da cadeia de suprimentos, 

operacionais, tecnológicos, inter-relacionam-se para avaliar a implementação da 

manufatura aditiva. O trabalho desenvolvido por Mellor e Zhang (2013), contribui 

significativamente para as questões as quais este trabalho pretende explorar uma vez 

que a grande totalidade dos trabalhos desenvolvidos focam ou nas tecnologias 

desenvolvidas e empregadas ou nos materiais utilizados. 

D’Aveni (2014) inicia seu trabalho destacando a manufatura aditiva, “3-D 

printing”, como sendo um ponto de mudança no ambiente industrial, e sustenta tal 

afirmação conforme pesquisa desenvolvida pela Price Water House Coopers (PWC) 

superior a 100 empresas onde, em 2014, 11% do volume de produção americano já 

havia migrado para manufatura aditiva e questiona o quanto as empresas adotarão 
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esta tecnologia. Fato importante, refere-se às companhias que vem adotando tal 

tecnologia como por exemplo, GE (motores a jato), Google, Boeing (aeroespacial e 

defesa), Invisalign (produtos odontológicos) entre outras. Ainda, segundo D’Aveni 

(2014), em função da rápida evolução e maturação dos processos de manufatura 

aditiva, os gestores deverão estar aptos a determinar se devem esperar que a 

manufatura aditiva atinja sua maturidade face à rápida evolução antes de realizar 

investimentos em grande escala frente aos riscos de comprometimento de sua cadeia 

de manufatura. 

Attaran (2017), destaca em seu trabalho o impacto gerado na cadeia de 

suprimentos e logística com a decisão de utilizar a manufatura aditiva e avalia em nível 

global o potencial de mudança tanto pelo ponto de vista de eficiência da cadeia de 

suprimentos, do custo de distribuição à montagem e transporte, e compara o impacto 

gerado nos modelos tradicionais da cadeia de suprimentos e logística global e explora 

a transformação e seus impactos pelo ponto de vista de custo, velocidade, impacto 

ambiental e qualidade. Veit (2018) discute o impacto da manufatura aditiva e 

concentra especial atenção aos critérios competitivos convergentes e divergentes 

relativos ao custo, desempenho de entrega, velocidade, flexibilidade, qualidade, 

sustentabilidade e inovação. No entanto, apenas discute tais critérios e os compara 

através de análise dos impactos gerados. Importante destacar que o trabalho 

realizado por Veit (2018), acontece no ambiente industrial brasileiro, onde aspectos 

econômicos, logísticos e de infraestrutura diferem dos sistemas europeu e americano. 

Rodrigues et al. (2017), propõe um frame de aplicação da manufatura aditiva 

considerando os impactos relacionados à indústria, e os impactos relacionados ao 

consumidor, ambos, vinculados ao desenvolvimento de produtos e produção. 

Calderaro (2019), propõe um modelo de decisão e apoio à seleção de 

tecnologias de manufatura aditiva em sistemas produtivos. Neste trabalho, o autor 

considera como premissa básica a escolha de uma tecnologia de manufatura aditiva 

segundo critérios competitivos e avalia em sua pesquisa o custo, a qualidade, a 

flexibilidade e a velocidade do processo de manufatura aditiva como meio de tomada 

de decisão. Na mesma linha do trabalho desenvolvido por Mellor e Zhang (2013), 

porém com questões que focam no impacto da cadeia de valor quando da decisão de 

utilizar a manufatura aditiva, o presente trabalho utilizará a prerrogativa dos trabalhos 
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estudados acima para propor um modelo de mensuração e análise de desempenho 

na utilização da manufatura aditiva. 

Relatórios emitidos por consultorias independentes como PwC, Deloitte, 

McKinsey e Wholers Report, apontam para a manufatura aditiva como sendo a 

tecnologia que realizará significativas mudanças nos meios produtivos tanto em 

termos de manufatura, desenvolvimento de produtos quanto na cadeia de 

abastecimento e logística.  

Nos Estados Unidos, o governo americano com o apoio da empresa de 

consultoria Deloitte, e através do departamento de defesa americano, criou um 

ROADMAP para manufatura aditiva com o objetivo de disponibilizar orientação de 

forma sistemática sobre algumas áreas relacionadas à manufatura aditiva: Projeto, 

materiais, processos, cadeia de valor, mudança de cultura, desenvolvimento da força 

de trabalho e gerência de dados (DELOITTE, 2016). 

 

1.4  MAPA DA APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Nesta seção, considerando o problema proposto pela pesquisa, são 

apresentados a estrutura do projeto de pesquisa em formato de um mapa, Quadro 1, 

além dos conteúdos e ferramentas necessários a serem utilizados para atingir a meta 

proposta.  

O trabalho está constituído de seis capítulos e dois apêndices. Para o processo 

de qualificação, se desenvolveu os três primeiros capítulos. Os três capítulos 

restantes, serão desenvolvidos após esta pesquisa estar qualificada. Em 

complemento ao estudo em desenvolvimento, os Apêndices A e B, têm a intenção de 

apresentar o grau de relevância dos fatores de segundo nível e o grau de relevância 

dos indicadores em relação aos fatores de segundo nível, nesta ordem.  
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Quadro 1- Apresentação do mapa da pesquisa 

PROBLEMA CAPÍTULOS SEÇÕES OBJETIVO 
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 A Seção 1.1 revela a problemática a ser resolvida por esta 
dissertação. A Seção 1.2 abordou o objetivo geral e 
específicos. A Seção 1.3 teve o objetivo de justificar a 
importância desse estudo em termos econômicos, sociais, 
ambientais e acadêmicos. A Seção 1.3.1 abordou a 
tecnologia, inovação e a indústria no viés da manufatura 
aditiva. A Seção 1.3.2 discutiu sobre os trabalhos 
relacionados e a Seção 1.4 apresentou o mapa da 
apresentação da pesquisa. 
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A Seção 2.1 explora a evolução da manufatura aditiva. A 
Seção 2.2 apresenta as áreas de emprego e principais 
processos. A Seção 2.2.1 apresenta as principais normas 
empregadas na manufatura aditiva. A Seção 2.3 discute o 
uso da manufatura aditiva como estratégia competitiva, de 
inovação em processos produtivos. A Seção 2.4 a cadeia 
de valor e seus impactos. Seção 2.5 discute os fatores 
influenciadores. A seção 2.6 discute a mensuração de 
desempenho e a análise multicritério. 
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A Seção 3.1 mostra o enquadramento metodológica da 
pesquisa. A Seção 3.2 apresenta as etapas da pesquisa. 
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A seção 4.1 identifica cada um dos fatores críticos de 
sucesso utilizados. A Seção 4.2 trata de elaboração de 
KPIs responsáveis por mensurar cada um dos SF 
propostos. A Seção 4.3 define a importância de cada um 
dos SF. A Seção 4.4 define através de uma escala 
padronizada o índice de desempenho. 
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 A seção 5.1 aborda a importância dos subfatores. A Seção 

5.2 identifica o contexto de aplicação do SMD. A Seção 5.3 
aborda a mensuração de desempenho. A Seção 5.4 
discute as sugestões de melhoria. A Seção 5.5 trata dos 
fatores não relacionados. 
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O Capítulo 6 aborda as conclusões e consideração finais 
do trabalho. 

Fonte: Autor (2021). 
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2 A MANUFATURA ADITIVA 

 

Abrangendo em sua maioria estudos relacionados ao desenvolvimento de 

tecnologias como novos equipamentos, novos materiais e novos processos, a MA tem 

avançado para outras áreas e possui o potencial para alterar de forma significativa a 

estrutura da cadeia de abastecimento e armazenamento de peças e componentes 

para reposição (LI et al., 2016).  

Os materiais e técnicas como a Estereolitografia, Sinterização seletiva a laser 

e a modelagem por fusão e deposição, contribuíram para alavancar o interesse das 

indústrias, universidades e governos devido à sua diversidade e possibilidade de uso 

(FRANCO et al., 2019). 

Holmström et al. (2010) considera duas abordagens para a MA: Na primeira, 

propõe a centralização da capacidade da MA no lugar da retenção de estoque, neste 

caso, máquinas são alocadas nos centros de distribuição. Na segunda opção, refere-

se à implantação da MA em cada um dos locais de serviços. As vantagens em relação 

à primeira abordagem estão relacionadas a um número limitado de peças e tempos 

de resposta fora da zona crítica de fornecimento. Ainda, na segunda opção, quando 

propõe a implantação da MA nos centros de distribuição descentralizados, ele ressalta 

a alta demanda de peças a serem produzidas.  

Inicialmente utilizada para produção de protótipos, os processos e sistemas da 

MA precisaram aperfeiçoar os equipamentos, materiais e a própria para chegar a um 

patamar onde tornou-se possível obter os componentes produzidos como peças 

funcionais devido à precisão e qualidade atingidos (LI et al., 2016). Com a introdução 

do conceito, indústria 4.0, idealizado em 2011 na Alemanha, cujo objetivo estava em 

transformar as fábricas locais em fábricas inteligentes onde o foco estava concentrado 

no aumento da eficiência através da automação e customização (GENU et al., 2019), 

vários países, inclusive o Brasil, perceberam a necessidade de mudança e 

implantação de tecnologias que impactarão nas próximas décadas a cadeia produtiva 

mundial. Além do alto grau de digitalização e robotização, a MA aparece como uma 

das tecnologias capazes de alterar a cadeia de valor das indústrias em nível local e 

global (ABDi, 2017). 
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2.1 EVOLUÇÃO DA MANUFATURA ADITIVA  

 

O processo de manufatura aditiva, incialmente descrito em 1964 e 

posteriormente documentado no ano de 1981 no Instituto de Pesquisa Industrial 

Municipal de Nagoya – Japão por Hideo Kodama foi inicialmente denominado 

fotopolímero. A partir da década de 80, diversas inovações relacionadas aos 

equipamentos, processos de impressão e materiais foram desenvolvidas nos Estados 

Unidos e França, como a Estereolitografia, a sinterização por laser seletivo e a 

tecnologia de depósito fundido para impressão em 3D. Os anos 90 e 2000 foram 

marcados por diversas inovações como desenvolvimento do processo “Stereos” da 

EOS GmbH, a criação da patente para a o processo de impressão 3D FDM, da 

companhia Stratasys, o processo de impressão ponto a ponto da companhia 

Solidscape e o processo de derretimento seletivo a laser desenvolvido pelo Instituto 

Fraunhofer. 

Na área da Medicina, cientistas do Instituto Wake Forest de Medicina 

Regenerativa desenvolvem nesta ordem, uma estrutura sintética para apoiar órgãos 

a partir de células humanas e um rim em miniatura com as mesmas características 

biológicas de um rim humano. Ainda, na área da Saúde, a empresa Organovo, em 

2009, produz o primeiro vaso sanguíneo impresso em 3D.  

Durante o ano de 2005, inicia-se o projeto RepRap para criação de 

impressoras DIY 3D de código aberto utilizando o processo denominado "fused 

filament fabrication" (FFF) em substituição ao processo (FDM) e 2009 é marcado pela 

expiração da patente de invenção FDM da Stratasys, possibilitando o 

desenvolvimento de novos modelos de impressoras, inclusive de menor custo. 

Com o avanço desta tecnologia e o desenvolvimento de novos softwares 

surge a primeira produção em massa com impressoras 3D e alguns fabricantes 

desenvolvem as primeiras simulações para a formação de "fazendas de impressão" 

3D, Figura 2. Indústrias do ramo automotivo, aeroespacial, da saúde e da construção 

civil utilizam esta tecnologia tanto para prototipagem quanto para produção de peças 

e componentes com o emprego de técnicas de topologia e otimização para adequação 

dos modelos tridimensionais, buscando o máximo em performance e design.  
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Figura 2 – Fazenda de impressão  

 

 

 

Fonte: Prusaprinters (2018). 

 

Com o desenvolvimento e evolução dos equipamentos e técnicas da MA, a 

ASTM formou comitês técnicos para elaboração de normas específicas para atender 

às diversas áreas desta  tecnologia como a F42 – Additive Manufacturing 

Technologies, a F07 - Aerospace and Aircraft, a F39 – Aircraft Systems, a E07 – 

Fatigue and Fracture e a F44 – General Aviation Aircraft, a F04 – Medical and Surgical 

Materials and Devices, a B09 – Metal Powders and Metal Powder Products, a D20 – 

Plastics e a F38 – Unmanned Aircraft Systems. 

 

2.2 ÁREAS DE EMPREGO E PRINCIPAIS PROCESSOS 

 

Sendo utilizado por duas décadas no setor automotivo, a MA tem sido 

aproveitada para construção de protótipos e agora, começa a mostrar seu potencial 

na produção de peças de alta complexidade e qualidade. O aperfeiçoamento da 

tecnologia abre caminho para a MA adicionar valor à customização de peças e 

produção de componentes especiais para automóveis de competição e itens 

considerados cosméticos, sem importância estrutural (DTM, 2017). 
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Na área da saúde, somente no ano de 2013 foram produzidos 

aproximadamente 70.000 modelos tridimensionais para auxiliar em cirurgias (DTM, 

2017). A MA aparece como uma oportunidade para darmos um passo em direção à 

biofabricação em larga escala de tecidos e órgãos humanos devido aos avanços 

relacionados à fabricação de biomateriais como tecidos biológicos, obtenção através 

de processos aditivos de ossos humanos e fabricação de nanomateriais para 

regeneração. Além disso, a possibilidade de obtenção de modelos tridimensionais em 

alta resolução com o uso de Tomografia, permitem aos cientistas adequarem os 

modelos impressos de acordo com a necessidade específica de cada paciente 

(NARAYAN, 2020). 

No setor aeroespacial, as vantagens em utilizar a MA assemelham-se ao uso 

desta tecnologia quando nos referimos ao menor tempo de processamento, à redução 

de peso, à redução dos custos operacionais e menor impacto ambiental. No entanto, 

quando se fala de ganhos em redução de estoque, simplificação das redes de 

abastecimento e otimização de componentes, a indústria aeroespacial se sobrepõe. 

Nesse caso, poucas peças do mesmo tipo são necessárias, mas uma aeronave como 

o exemplo de um modelo 747, pode ter perto de 6 milhões de componentes. O 

montante em estoque para peças de reposição para aeronaves militares americanas, 

segundo departamento de defesa, em 2016, encontrava-se em torno de $100 bilhões 

e alguns modelos como o Hornet F/A 18, chegavam a ter cerca de 29% em solo devido 

à falta de peças de reposição e aguardando por um período de até 8 meses para 

receberem manutenção (DSAIC, 2019). 

A MA tem o potencial de abordar os aspectos desafiadores de uma cadeia de 

suprimentos no que se refere a peças de reposição relacionados ao investimento de 

capital em estoques, custo de estoque, obsolescência e transbordo. Após o 

vencimento das principais patentes da tecnologia de sinterização a laser (LS) em 2014 

(Deckard, 1989; Schoffer, 2016), esta oportunidade parece se aproximar da realidade 

da maioria dos negócios existentes. 

O uso da MA está transformando cada uma das áreas acima, e pode-se notar 

que alguns pontos de convergência surgem quando nos referimos ao uso dos 

equipamentos, processo e materiais empregados por esta tecnologia. Independente 

da área, esta tecnologia está vinculada a processos de deposição por camadas ou 

sinterização, seja utilizando pó metálico, seja utilizando polímeros ou até mesmo 
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estruturas moleculares. O Quadro 2, apresenta de forma resumida as principais 

tecnologias utilizadas conforme a ISO/ASTM 52900. 

 

Quadro 2 – Tipos de impressão 3D segundo o padrão ISO/ASTM 52900 

TECNOLOGIAS PRINCÍPIOS PROCESSOS  EMPRESAS 

Fotopolimerização em 
Cuba 

Polímero fotossensível 
líquido é curado 

seletivamente em uma 
cuba por polimerização 

ativada por luz. 

Estereolitografia -
produção contínua com 

interface liquida. 
Invision TEC 

Extrusão de material 

Material é extrudado 
através de um bico ou 

orifício, sendo 
seletivamente 
depositado. 

Modelagem por fusão e 
deposição (FDM). 

Makerbot, Reprap, 
Prusa 

Jateamento de 
material 

Material é depositado em 
pequenas gotas de forma 

seletiva. 

Impressão por múltiplos 
jatos (MJP). 

Polyget, Solidscape 

Jateamento de 
aglutinante 

Um agente aglutinante 
líquido é seletivamente 

depositado para unir 
materiais em pó. 

Impressão colorida por 
jato (CJP). 

Voxeljet, ExOne 

Fusão de Leito em pó 
Energia térmica funde 

seletivamente regiões de 
um leito de pó. 

Sinterização seletiva a 
laser (SLS). 

Sinterização direta de 
metal a laser (DMLS). 
Fusão seletiva a laser 

(SLM). 
Fusão por feixe de 

elétrons (EBM). 

LasercUsing 

Adição de lâminas 

Lâminas recortas de 
material são unidas 

(coladas) para formar um 
objeto 

Manufatura laminar de 
objetos (LOM). 

Deposição seletiva de 
laminados (SDL). 

Sólido 

Deposição com 
energia direcionada 

Energia térmica é usada 
para fundir materiais à 
medida que estes são 
depositados 

Forma final obtida com 
laser (LENS). 

Deposição direta de 
metal (DMD). 

Revestimento a laser 
tridimensional (3D 
Laser Cladding). 

Não informado 

Fonte: Sigmaprotótipos (2020). 

 

A técnica da MA apresenta vantagens significativas, como o menor uso de 

ferramentas, menor desperdício de matéria-prima e a possibilidade de produzir 

geometrias extremamente complexas (HOLMSTRÖM et al., 2016; HOLMSTRÖM et 

al., 2010). No entanto, pelo ponto de vista da aplicação da tecnologia da MA ainda 

enfrenta desafios técnicos - especificamente as limitações de custo do processo, taxa 

de transferência, repetibilidade, aplicação da MA considerando diversos tipos de 
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materiais, faixa de matéria-prima, custo de matéria-prima e design e otimização 

topológica para desempenho (ITUARTE et al., 2015; CHEKUROV & SALMI, 2017; 

SPALT & BAUERNHANSL, 2016).  

 

2.2.1 Normas Empregadas 

 

Diante do crescimento e penetração da tecnologia de MA principalmente a 

partir dos anos 2000, em 2009, a ASTM formou o primeiro comitê para normalização 

e padronização para as tecnologias da manufatura aditiva.  F42, contando superior a 

500 membros, 14 normas e representação de 25 nações. A partir do lançamento do 

comitê internacional para manufatura aditiva, F42, a ASTM montou parcerias em MA 

para a formação de outros grupos de normas e associações de indústrias. 

A partir de 2011, a ASTM e a ISO uniram-se para criar normas para a 

manufatura aditiva. Através da parceria criada, normas específicas podem ser criadas 

e um maior número de especialistas e recursos podem ser aproveitados. A sinergia 

criada entre os comitês internacionais da ASTM (F42) e ISO (TC261) para manufatura 

aditiva permite a troca de informações de forma ampla, revisando, alterando e 

padronizando as tecnologias, os assuntos e os procedimentos.  

No ano de 2016, foi criado um mapa demonstrando a estrutura organizacional 

para as normas referentes à manufatura aditiva. Áreas como fadiga e fratura, materiais 

cirúrgicos e dispositivos, metalurgia do pó e produtos oriundos da metalurgia do pó, 

teste não destrutivos e plásticos são alguns dos grupos formados para a elaboração 

de normas e padrões. No quadro 3, pode-se verificar as principais áreas abrangidas 

pela ASTM e ISO. 

Comitês adicionais como os das áreas aeroespacial e aviação, sistemas de 

aviação, aviação geral e aviação não tripulada foram criados para desenvolverem 

normas específicas buscando o máximo de integração e padronização de 

componentes e sistemas obtidos através da manufatura aditiva. Assim como os 

comitês europeus para padronização que também publicou, através do comitê 

europeu para normatização (CEN) através da cooperação entre os comitês técnicos, 

a norma 438 sobre manufatura aditiva com a ISO e ASTM, trabalhando de forma 

conjunta. 
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Quadro 3 - Resumo das principais áreas foco para normatização da ASTM e ISO 

COMITÊS TEMA NORMA FOCO DETALHES 

F42 
Tecnologias de 

manufatura 
aditiva 

ASTM 

Desenvolvimento de 
normas que suportem a 
aplicação e adoção da 

manufatura aditiva 
considerando os diversos 

materiais e processos. 

Grupo com superior 
a 500 membros de 

25 países 
supervisionam pelo 

acima de 14 
normas. 

E08 Fadiga e Fratura ASTM 

Programa de 
compartilhamento de 

pesquisas em áreas como 
força, vida útil, crescimento 

de trincas. 

Grupo com no 
mínimo 400 

membros de 25 
países 

supervisionam 40 
normas. 

F04 
Materiais 
médicos e 
cirúrgicos 

ASTM 

Explora normas para 
avaliar a limpeza de 

equipamentos médicos e o 
projeto de dispositivos 
fabricados a partir da 
manufatura aditiva. 

Grupo superior a 
800 membros de 30 

países 
supervisionam 300 

normas. 

B09 

Pós-metálicos e 
produtos 

provenientes da 
metalurgia do pó 

ASTM 

Explora normas que 
abrangem os métodos e 
práticas relacionadas à 
metalurgia do pó bem 

como a padronização de 
ensaios. 

Grupo superior a 
100 membros de 10 
países participantes 

supervisionam 
volume superior a 

60 normas. 

E07 
Ensaio de 

ensaios não 
destrutivos 

ASTM 

Desenvolvem padrões e 
métodos de teste não 

destrutivos com o intuito de 
melhor compreender a 
relação da manufatura 
aditiva com os defeitos, 

tolerâncias e danos. 

Grupo superior a 
600 membros de 35 
países supervisiona 
volume superior a 

225 normas. 

D20 Plásticos ASTM 

Normas para matérias-
primas, componentes e a 
composição de produtos 

acabados. 

Grupo superior a 
1000 membros de 

45 países 
supervisionam 

volume superior a 
500 normas. 

F2971 

Prática e 
relatório para 

teste de 
espécimes 

ASTM 

Trabalham com práticas e 
relatórios para realização 
de ensaios e preparação 

de espécimes. 

Não informado. 

F3122 

Guia para 
avaliação das 
propriedades 

mecânicas e das 
propriedades dos 

materiais 

ASTM 

Atuam com o 
desenvolvimento de 

normas para avaliação das 
propriedades mecânicas e 

propriedades dos 
materiais. 

Não informado. 

EN 
ISO/ASTM 

52915 

Especificação 
para formatos de 
arquivo, versão 

1.2 

ISO/ASTM 

Originalmente publicada 
como F2915-11, trata das 

especificações para 
formatos de arquivo (AMF) 

versão 1.2. 

Não informado. 
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ISO/ASTM 
52910 

Guia para design 
para manufatura 

aditiva 
ISO/ASTM 

Trabalham com normas 
relacionadas ao projeto de 
peças produzidas a partir 

da manufatura aditiva. 

Não informado. 

ISO/ASTM 
52901 

Princípios gerais, 
requisitos para 

compra de peças 
para manufatura 

aditiva. 

ISO/ASTM 

Trabalham com o 
estabelecimento de 

normas para formação dos 
requisitos para compra de 

peças para manufatura 
aditiva. 

Não informado. 

EN 
ISO/ASTM5

2900 

Terminologia 
para manufatura 

aditiva 
ISO/ASTM 

Desenvolvem normas para 
definição das terminologias 

utilizadas na manufatura 
aditiva. 

Não informado. 

EN 
ISSO/ASTM 

52921 

Terminologia e 
sistemas de 

coordenadas e 
metodologia de 
verificação para 

manufatura 
aditiva 

ISO/ASTM 

Originalmente publicada 
como F2921-11, trata da 

terminologia para a 
manufatura aditiva e dos 
sistemas de coordenadas 

e metodologia de 
avaliação. 

Não informado. 

F3049 

Guia para 
caracterização 

das propriedades 
dos pós-
metálicos 

utilizados na 
manufatura 

aditiva. 

ASTM 

Atuam no desenvolvimento 
de normas utilizadas na 

caracterização das 
propriedades dos pós-
metálicos utilizados na 

manufatura aditiva. 

Não informado. 

F3091/F309
1M 

Especificação 
para processo 

pbf de materiais 
plásticos 

ASTM 

Determinam padrões para 
especificação do processo 

"power bed fusion" de 
materiais plásticos. 

Não informado. 

F3187 

Guia para 
deposição direta 
de energia para 

metais 

ASTM 

Desenvolvem normas para 
o processo de deposição 

direta de energia para 
metais (DEDM). 

Não informado. 

Fonte: Adaptado da ASTM (2020). 

 

2.3 USO DA MANUFATURA ADITIVA COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA, DE 

INOVAÇÃO EM PROCESSOS E PRODUTOS  

 

Levy (2010) destaca a manufatura aditiva como um processo de fabricação 

recente e com alto potencial de penetração nas áreas da engenharia. Contudo, por 

tratar-se de uma tecnologia ainda longe de atingir seu ponto de maturidade, são 

necessários maiores estudos sobre os processos, as aplicações e suas implicações, 

de forma a eliminar gaps de compreensão e aprendizado nas áreas relacionadas 

(GUO; LEU, 2013).  
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Parâmetros como indicadores próprios como o controle do processo, da 

qualidade e da precisão precisarão ser criados para garantir padronização e eficiência 

nos processos de manufatura aditiva. Holmström et al. (2010) abre espaço para as 

possibilidades que a tecnologia da manufatura aditiva traz como a personalização do 

design dos produtos fabricados e a fácil adaptação de peças e componentes com 

maior velocidade propiciando a estruturação de uma cadeia logística pouco complexa. 

Como impactos positivos, destacam-se: a produção de peças leves e eficientes 

através da possibilidade de otimização; a economia de matéria-prima; a substituição 

de processos produtivos não energeticamente eficientes; a possibilidade de 

fabricação próxima ao consumidor (LUO et al, 1999; MORROW et al, 2006, 

BOURELL; LEU; ROSEN, 2009, REEVES, 2008, SERRES, 2011, VAYREA; 

VIGNATA; VILLENEUVEA, 2012, HUANG, 2015; LIU; MOKASDAR, 2013). 

Outro ponto importante é encontrado na reestruturação dos inventários, envios 

e dos custos envolvidos na manufatura aditiva, D’Aveni (2014) destaca três 

características importantes no uso da MA: Ofertas, reprojeto pelo ponto de vista de 

produtos; Operações, otimização – como as companhias irão comprar, produzir, 

movimentar e vender seus produtos; Ecossistema, reconfiguração – onde e como as 

empresas se encaixam em seus ambientes de negócio. 

Questões importantes são levantadas referente à logística, matérias-primas e 

desenvolvimento de novos produtos uma vez que a manufatura aditiva traz a 

possibilidade de otimização de produtos e peças, redução e descentralização dos 

volumes de estoque e readequação dos processos produtivos onde a produção em 

massa e centralizada passa para a possibilidade de produção descentralizada, 

otimizada e de acordo com demanda específica. Empresas antes focadas em 

movimentação e entrega de produtos começam a se preparar para possuir suas 

próprias minis fábricas onde produtos para reposição poderão ser produzidos e 

enviados para seus clientes sem a necessidade de estocar qualquer peça. Segundo 

D’Aveni (2014), as empresas precisarão revisitar suas estruturas e capacidades bem 

como seus valores e seus ativos para compreender como competir e complementar 

suas capacidades com os recursos de outros, pois estarão livres de alguns requisitos 

logísticos outrora necessários. 

Ainda, segundo Attaran (2017) diversos benefícios são identificados quando da 

decisão de utilização da manufatura aditiva pelo ponto de vista da cadeia de 
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suprimentos, como: Período de processamento curto; Redução de inventário; 

Redução dos tamanhos dos lotes; Menor tempo para o mercado; Redução dos custos 

de transporte; Redução dos desperdícios de produção; Embalagens com maior 

eficiência; Melhora dos produtos através da customização; Proteção contra 

perturbações, como no caso de produzir alguns componentes para manter um mínimo 

de estoque; Melhora da produtividade.  

Em relação ao desenvolvimento de novos produtos, a tecnologia da manufatura 

aditiva garante liberdade geométrica e customização, redução dos tempos de 

desenvolvimento e análise e possibilidade de validação de protótipo na condição final 

da peça sem precisar desenvolver ferramentas de conformação e injeção. Segundo 

Veit (2018) a manufatura aditiva possibilita desenvolver produtos com formas, 

dimensões e pesos variados respeitando suas funcionalidades. 

Os critérios competitivos comparando os processos de manufatura tradicionais 

com a manufatura aditiva reestruturam-se, tornando a velocidade tanto em 

processamento quanto na entrega dos produtos, o custo e a capacidade de otimização 

e inovação como objetivos a serem perseguidos. A utilização da manufatura aditiva, 

em termos de velocidade se traduz como o tempo que uma empresa leva para 

desenvolver, fabricar e entregar com valor agregado produtos ou peças de baixa 

demanda (BERMAN, 2012; HARRIS, 2012 LONG et al., 2017). 

A manufatura aditiva não utiliza ferramentas como no caso das utilizadas para 

injeção de polímeros e das bases utilizadas para usinagem de peças. Nesse sentido, 

o custo com equipamentos estará concentrado no investimento necessário para 

obtenção dos equipamentos de impressão 3D. Autores como Leckelider (2017); Long 

et al. (2017); Picket (2015); Berman (2012); discutem os custos elevados para 

investimento de equipamentos de impressão 3D e comparam o processo de 

impressão com os custos de ferramentas de moldagem por injeção quando se trata 

de produção seriada em grande quantidade. 

Pelo ponto de vista da inovação, a tecnologia da manufatura aditiva permite a 

fabricação de produtos complexos de formas orgânicas e de difícil descrição pelo 

ponto de vista geométrico (HARRIS, 2012; TUOMI et al., 2014). 
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2.4 CADEIA DE VALOR 

 

A introdução da MA em adição e ou substituição a manufatura tradicional traz 

conjuntamente novos desafios, como identificar os fatores críticos de sucesso para 

que essa tecnologia atenda às expectativas referentes aos processos empregados 

(MELESMI; ANWER; MATHIEU, 2018). 

Compreender os impactos gerados na cadeia de valor pelo ponto de vista de 

competitividade, quando da introdução de uma nova tecnologia, pode contribuir para 

a antecipação de novas oportunidades e a identificação de riscos. De acordo com 

Kaplinsky e Morris (2000) a cadeia de valor pode ser avaliada pelo ponto de vista 

global, além de desconhecer fronteiras e propor compreender os pontos de ligação 

entre as empresas atuantes nos mesmos setores. Ainda, destacam algumas razões 

para a importância da análise da cadeia de valor como: Compreender a 

competitividade de forma sistemática pois a produção ocorre de forma globalizada e 

dispersa devido ao crescimento das divisões do trabalho; compreender as condições 

necessárias para penetração nos mercados globais através da sua eficiência na 

produção; compreender os fatores dinâmicos da toda a cadeia de valor. 

O processo de identificação e mapeamento da cadeia de valor em um 

segmento de negócio, envolve compreender os recursos atuantes e a forma como 

eles se relacionam através do fluxo de seu processo. Reduzir complexidade contribui 

para o melhor uso dos recursos disponíveis (VILELA et al., 2019). No entanto, Porter 

(1985) avalia a cadeia de valor a partir de uma visão interna de cada empresa, que 

compreende todo o processo de transformação da matéria-prima até a entrega do 

produto ao cliente. 

Compreender a cadeia de valor de um sistema envolvendo múltiplos níveis de 

comunicação e movimentação de materiais pode ser considerado um processo 

extremamente complexo. A simplificação de processos através da introdução de 

novas tecnologias pode ser vantajosa como no caso da MA. Conjuntamente com a 

transformação de sistemas e processos produtivos, a capacidade de inovar demanda 

adaptação de novas práticas às necessidades das empresas criando fluxo de 

produtos, serviços e negócios lucrativos (HANSEN E BIRKINSHAW, 2007). 

Kaplinsky e Morris (2000), conforme a estrutura ou tamanho de uma indústria 

ou operação de negócios, pode-se identificar uma ou várias cadeias de valor. Pelo 



39 
 
ponto de vista apenas de um negócio considerando sua estrutura e processos 

internos, a cadeia de valor correspondente não considera os pontos de ligação com 

os processos ou negócios de outras empresas como por exemplo, os processos 

realizados em cada um de seus fornecedores. Esta perspectiva, ajuda a situar onde 

se pretende avaliar a cadeia de valor e qual o nível de abrangência será necessário 

considerar. Ainda, os níveis de globalização e competição das operações contribui 

para ampliar a complexidade quando da realização da análise da cadeia de valor de 

um negócio.  

Avaliar a cadeia de valor conforme seus vínculos externos, por empresas ou 

pelo impacto gerado na estratégia de uma companhia, de qualquer forma, estão 

vinculados à necessidade de compreender e identificar o impacto de cada uma das 

atividades realizadas cujo objetivo está em gerar valor em produtos ou serviços. O 

processo de negócio passa por buscar alinhamento às estratégias organizacionais 

cujo alvo encontra-se na entrega de valor (RIBEIRO et al.,2018). 

 

2.5 FATORES INFLUENCIADORES 

 

Diante do crescente interesse no uso e diversificação do emprego da tecnologia 

de MA, o mercado global demonstra certa voracidade, como a previsão para o ano de 

2021 atingir cerca de $26,5 bilhões de dólares (DELOITTE, 2019). Quanto às 

características das tecnologias e produtos utilizados, pode-se destacar as três 

principais técnicas como a Estereolitografia, Sinterização seletiva a laser e a 

Modelagem por fusão e deposição (FRANCO et al., 2019). 

O Brasil, conforme informado pela ABDi, inclui a manufatura aditiva como um 

dos pilares a serem considerados na agenda brasileira para a Indústria 4.0 e destaca 

que o país possui potencial para evoluir nos chamados vetores de produção e 

estrutura de produção. No entanto, sua posição como 71° no ranking do Índice Global 

de Inovação de um total de 141 países participantes, coloca o país em uma situação 

difícil para acompanhar esta tecnologia emergente (ABDi, 2017). 

Para que o país atinja posição de destaque nas tecnologias que se apresentam 

como pilares de inovação e transformação como no caso da MA, é necessário o 

fortalecimento de fatores como Estrutura da indústria, estratégia competitiva ou 

posição da indústria do negócio em questão, fatores ambientais, fatores temporais e 
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posição da gestão (Rockart, 1979). Com características voltadas para o extrativismo 

como a produção e fornecimento de produtos de baixo valor agregado, a indústria 

brasileira no período compreendido entre 2007 e 2014, demonstrou avanços nessa 

área (FLIGENSPAN, 2019). Porém, quando se avalia a indústria brasileira em relação 

à setores produtivos com produtos de maior valor agregado pelo ponto de vista de 

conteúdo tecnológico, o país “derrapa” em maturidade e especialização diante do 

mercado global (ADVFN, 2020). Dessa forma, avaliar a estrutura industrial brasileira 

pelo aspecto de fatores influenciadores se mostra um caminho a seguir para 

compreender onde propor alternativas que possam auxiliar na alavancagem do 

potencial industrial brasileiro. 

Diante da baixa maturidade do país no que diz respeito a ações voltadas para 

a inclusão do país no cenário da indústria 4.0, como apresentado no relatório fornecido 

pelo ABDi (2016), mostra que criar políticas de longo prazo e ampliar sua rede de 

conexão incluindo diferentes agências, empresas e universidades, contribuirá para 

fortalecer as bases necessárias para o desenvolvimento de uma estratégia 

competitiva que possa alavancar o Brasil nesse novo cenário. O Quadro 4 apresenta 

pesquisas relacionadas a fatores influenciadores relacionados a MA e as principais 

contribuições obtidas. 

Identificar os FCS que impactam a indústria brasileira quando se fala da onda 

de digitalização e introdução de novas tecnologias como a MA, contribui para o país 

atuar nos assuntos relacionados à melhora na sua competitividade. Contudo, as 

organizações que por interesse ou por necessidade, decidam adentrar no “mundo” da 

manufatura aditiva, devem considerar o uso dos FCS como ferramenta de 

planejamento e desenvolver seus instrumentos de forma a nortear sua estratégia 

(MONTEIRO, 2012). 

 

Quadro 4 – Pesquisas sobre fatores influenciadores na MA 

Estudo Título da pesquisa Principais contribuições da pesquisa 

Amberg et al., 
(2005) 

Background of critical 
succes factor research. 

Discute considerando época e autor a 
abordagem para identificação dos FCS e 
correlaciona as dimensões dos FCS: 
Hierarquia x Grupos de FCS; Temporários x 
Contínuos; Internos x Externos; 
Construtivos x Monitoramento; Estratégicos 
x Táticos; Percebidos x Reais. 
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Jordão et al., 
(2015) 

Fatores críticos na gestão 
de projeto: um estudo de 

caso em uma grande 
empresa latino-americana 

de classe mundial. 

Análise dos FCS no gerenciamento de 
projetos em uma empresa de grande porte. 
Através da utilização de questionário 
aplicado, realizou análise qualitativa e 
quantitativa para avaliar osgranhos gerados 
pela utilização dos FCS. 

Yusuf (2018) 
Critical Succes Factors for 

Buuilding Information 
Modelling Implementation. 

O artigo trata da identificação de FCS para 
um projeto de modelagem em informações 
e identifica cinco principais FCS para a 
implementação: Padronização (produto e 
processo); Definição e entendimento claros 
dos requisitos dos usuários. 

Segger et al., 
(2019) 

Critérios de sucesso e 
fatores de sucesso: é crítico 

distingue o significado de 
ambos. 

O artigo diferencia critérios de sucesso de 
fator de sucesso. Destaca que é necessário 
compreender que o sucesso depende da 
percepção de cada stakeholder, variável no 
tempo e com expectativas diferentes. 

Monteiro (2012) 

A aplicação do conceito de 
Fatores Críticos de 

Sucesso em diversos 
ambientes: Revisão de 

estudos empíricos. 

O trabalho considera conclusivo os 
seguintes aspectos: Primeiro, a não 
universalidade dos FCS e variam de acordo 
com os ambientes e quem estão aplicados; 
segundo, tendem a ser comuns e atuantes 
em áreas como o suporte, apoio e 
comprometimento da gestão de topo além 
da comunicação e informação; Terceiro, os 
FCS podem ser elementos de ligação para 
conduzir as empresas ao sucesso desde 
que devidamente alinhados com o modelo 
de negócio a estratégia e as operações dos 
sistemas de gestão. 

Fonte: Autor (2021). 

 

2.6  A MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E A ANÁLISE MULTICRITERIAL 

 

De acordo com Ghalayini e Noble (2016), a mensuração de desempenho 

acontece em duas fases: A primeira fase com início no ano de 1880 e final em 1980 e 

a segunda fase com início no final da década de 1980 até os dias atuais. Na primeira 

fase, destaca-se o foco em medidas de desempenho financeiro e produtividade. Já, 

na segunda fase, amplia-se a visão para a carência de medidores de desempenho 

balanceados, como os medidores não-financeiros e financeiros conjuntamente com 

medidores de produtividade. Nesse contexto, Neely (1998) afirma que a mensuração 

da eficiência e eficácia através da coleta, avaliação, classificação, análise e 

interpretação dos dados permitem a utilização de um sistema de medição de 

desempenho através das informações levantadas. Hronec (1994) explica que medidas 
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de desempenho eficazes apoiam os FCS das empresas além de auxiliar no equilíbrio 

de suas operações. Estas medidas de desempenho, precisam ser simples, análogas 

às atividades, úteis e fáceis de serem implementadas.  

A literatura fornece diferentes métodos para análise e medição de 

desempenho, como: O método de administração por objetivos (APO); Três níveis de 

desempenho; McKinsey 7-S; Balbridge; Quantum; Performance Prism; Balanced 

Socorecard (KAPLAN e NORTON, 2004); e Key Performance Indicators (KPI). Os 

indicadores descritos acima, são apresentados por Neuenfeldt Júnior (2014). Neste 

sentido, o estudo considera adequado a utilização de indicadores de performance uma 

vez que permitem às empresas compreender a influência do seu trabalho nos 

negócios. O processo de avaliação por desempenho respeita o seguinte roteiro: 

mensuração, avaliação, diagnóstico e ação. Definidos os indicadores, realiza-se a 

mensuração de cada um. Realizada a mensuração, compara-se o resultado de cada 

indicador de acordo com o plano inicial. Na sequência, avalia-se o motivo dos desvios 

para definir ações corretivas. A avaliação se trata de um processo com as seguintes 

atividades: identificar os pontos a serem considerados; estabelecer os níveis de 

desempenho e identificar as diferenças de atratividade entre os níveis de desempenho 

(ENSSLIN, 2013). 

Sanchez e Robert (2010) dissertam a respeito do uso de (KPI) como métrica 

para avaliação quantitativa do desempenho face às expectativas e necessidades das 

partes interessadas. Tais indicadores perfazem os fatores críticos de sucesso 

(SINCLAIR; ZAIRI, 1995). Ainda, esta medida pode ser de duas formas: uma por meio 

de avaliação direta da mudança e a segunda por meio da avaliação específica do 

desempenho do processo (MORRIS; PINTO, 2004). Nesse sentido, Parmenter (2010) 

definiu as principais características dos KPI: Medidas não monetárias; mensuradas 

frequentemente; definidos pelo diretor executivo e pelo time sênior de gestão; 

mostram claramente quais ações a serem tomadas pelos funcionários; nível de 

responsabilidade compartilhado entre os membros das equipes; apoiam ações 

apropriadas; e possuem impacto significativo com potencial de afetar os FCS. 

Finalmente, os sistemas de medição de desempenho (SMD) precisam garantir 

a aprendizagem da organização, de forma que facilite o entendimento das mudanças 

em andamento no processo de melhoria contínua, e avalie efetivamente o impacto 

dessas mudanças (LANTELME E FORMOSO, 2001). 
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Considerado como método de auxílio para tomada de decisão, ou decisão por 

múltiplos critérios (MCDM), possui diversos modelos que apoiam o processo de 

tomada de decisão, entre eles: Analytic Hierarchy Process (AHP) (SAATY, 1977), 

ELECTRE – Élimination Et Choix Traduisant la Réalité (ROY, 1968) e MAHP – 

Multiplicative AHP (LOOTSMA, 1993), TOPSIS, SMART, Multi Attribute Utility Theory 

(MAUT), PROMETHEE e Utility Theory Additive (UTA) (GUGLIEMETTI et al., 2003; 

ALMEIDA, 2013; SI et al., 2016; WANG et al., 2009).  De acordo com Gomes (2012), 

os métodos derivam das escolas Americana, Francesa, ou híbrida com suas 

características próprias. Segundo Gugliemetti; Marins e Salomon (2003), através de 

estudo comparativo dos diferentes métodos utilizados para tomada de decisão, que 

as comparações acontecem de duas maneiras, com duas diferentes finalidades. 

Sendo a comparação teórica, com base no estudo dos métodos principalmente em 

relação à sua aplicabilidade (GUITOUNI; MARTEL, 1998) e a comparação por 

simulação, cujo interesse encontra-se em testar o algoritmo que estrutura o método.  

Ainda, segundo Gugliemetti, Marins e Salomon (2003), destacam que os métodos 

MCDM apresentam diferenças através da forma como os múltiplos critérios são 

preparados e identificam algumas propriedades como sendo: o modo como os 

critérios são julgados; a obtenção dos pesos (importância, preferência ou 

possibilidade) e o tratamento dos pesos para determinação do desempenho global. 

Na escola americana são destaques o método AHP e a Teoria da Utilidade 

Multiatributo. Já, na escola francesa os principais métodos são os pertencentes às 

famílias ELECTRE e PROMETHEE (Preference Ranking Method for Enrichment 

Evaluation) [Gomes et al. 2004]. 

O método AHP dsenvolvido por Thomas Saaty (1980) pode incorporar tanto de 

fatores qualitativos quanto de fatores quantitativos para a estruturação de modelos de 

mensuração. O método AHP é composto por comparações aos pares, com base em 

escalas numérica, sistematizando e estruturando o processo de tomada de decisão 

(ABBAS; MOSTAFA, 2016; KAVILAL et al., 2016). Ainda, segundo Saaty (1990) os 

critérios importantes são selecionados e escalonados segundo “uma hierarquia de 

uma forma ampla para estrutura de critérios, subcritérios, e alternativas em níveis 

sucessivos”. Continuando, o processo de tomada de decisão se organiza em quatro 

etapas (SAATY, 2008): Definição do problema e determinação do tipo de 

conhecimento procurado; estruturar a hierarquia de decisão a partir do topo com a 
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meta de decisão, os objetivos, passando por todos os níveis; construção de um 

conjunto de matrizes de comparação pareada; uso das prioridades para ponderação 

das atividades imediatamente abaixo. 

De acordo com Saaty (1990), o método AHP considera a importância do 

afastamento da consistência, sua medição e dependência nos grupos e através dos 

grupos de elementos de sua estrutura. Permite a realização de um trabalho 

estruturado e não linear, permitindo o transporte do pensamento conclusivo e indutivo. 

O AHP ao considerar vários fatores de forma simultânea, permite dependência e 

análise por meio de substituições numéricas para se chegar a um resumo ou definição.  

Portanto, o método AHP permite quantificar as prioridades relativas de acordo 

com uma escala de valores relativos. A partir desta proposição, a relevância dos 

subfatores está apoiada na percepção individual dos especialistas consultados. Em 

cada um dos níveis da estrutura hierárquica, comparações são realizadas 

considerando os pares cujas preferências de decisão seguem a escala de importância 

relativa de 1 até 9 valores (Saaty, 1980), conforme mostra o Quadro 5. A importância 

relativa dos elementos para cada nível da estrutura hierárquica, a partir da sua 

avaliação, pode ser aplicada para aplicar o critério local, os subcritérios e as 

alternativas.  

O sucesso da aplicação da AHP sustenta a necessidade de atender axiomas 

(Ishizaka and Lust 2006, Harker and Vargas 1987, Saaty 1986, Zimmermann and 

Gusche 1991). Para o axioma da reciprocidade, sendo o elemento A n vezes superior 

ao elemento B, então o elemento B é 1/n vezes superior ao elemento A. Para o axioma 

da homogeneidade, comparar de forma paritária elementos faz sentido no caso em 

que os elementos são igualmente comparáveis. Neste sentido, o elemento A 

comparado ao elemento B não pode ser muito melhor que o elemento B ou o elemento 

B comparado ao elemento A não pode ser muito melhor que o elemento A. No caso 

do axioma da dependência, se enquadra no caso em que se compara grupos de 

elementos de um nível com elementos de outro nível superior. A comparação 

realizada no nível inferior depende dos elementos do nível superior. Por fim, o axioma 

da expectativa, destaca que qualquer alteração na estrutura hierárquica se faz 

necessário novo cálculo de prioridades na hierarquia reestruturada. 
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Quadro 5 – Escala de importância do AHP 

Intensidade da importância Definição Descrição 

1 Igualmente importante 
Ambos os elementos 

possuem contribuição igual 
ao objetivo 

3 
Importância pequena de 

um elemento sobre o outro 

Moderada vantagem de um 
elemento comparado ao 

outro 

5 
Forte importância de um 
elemento sobre o outro 

Forte favorecimento de um 
elemento em relação ao 

outro 

7 
Importância muito forte de 
um elemento sobre o outro 

Um elemento é muito forte 
e possui dominância na 
prática, comparado ao 

outro elemento 

9 
Importância extremamente 

forte ou absoluta de um 
elemento sobre o outro 

Um elemento é favorável 
em comparação com o 

outro elemento, baseado 
em fortes evidências e 

fatos 

2,4,6,8 Valores intermediários 
Quando se busca uma 

relação de compromisso 
entre dois elementos 

Recíprocos dos valores acima de zero 

Se a atividade i recebe uma 
das designações diferentes 

acima de zero, quando 
comparada com a atividade 

j, então j possui o valor 
quando comparado com i 

Indicação razoável 

Racionais 
Razões resultantes da 

escala 

Caso seja necessário 
forçar a consistência para 

obtenção de valores 
numéricos, somente para 
ter a matriz completada 

Fonte: Saaty (1994). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O capítulo a seguir estrutura a metodologia empregada e apresenta os passos 

necessários para o correto delineamento metodológico. A primeira trata-se do 

enquadramento metodológico da pesquisa. A segunda seção apresenta o cenário de 

aplicação do estudo. A terceira seção o desenvolvimento da pesquisa. A quarta seção 

apresenta o cronograma de execução das etapas do estudo.  

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODÓLIGO 

 

A pesquisa se classifica como sendo de natureza aplicada com abordagem 

qualitativa e quantitativa e tem como objetivo a descrição exploratória. O método 

abordado será o científico indutivo. 

Uma pesquisa de natureza aplicada abrange estudos que objetivam resolver 

problemas identificados no meio ambiente em que o pesquisador reside, adquirindo 

conhecimentos com vistas a aplicá-lo em uma situação específica (GIL, 2017). 

Motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, imediatos. Tem 

finalidade prática (GIL, 1999; CERVO; BERVIAN, 2002; VERGARA, 2005). 

A decisão pelo desenvolvimento de uma pesquisa quali-quanti envolve, além 

do interesse dos pesquisadores, o enfoque dado ao problema de pesquisa que, muitas 

vezes, depende de uma abordagem múltipla para ser adequadamente investigado 

(GIL, 1999; RICHARDSON, 1999; CERVO; BERVIAN, 2002). Marconi e Lakatos 

(2010, p. 68) enfatizam que “indução é um processo mental por intermédio do qual, 

partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade 

geral ou universal, não contida nas partes examinadas”. Ainda, Marconi e Lakatos 

(2010, p. 69) destacam que o método indutivo possui as seguintes regras 

fundamentais:  

a) Observação dos fenômenos;  

b) Descoberta da relação entre esses fenômenos;  

c) Generalização da relação entre os fenômenos. 

 

Em relação aos objetivos, a pesquisa enquadra-se como exploratória e 

descritiva. Saunders, Lewis e Thornhill (2000) enfatizam que os estudos exploratórios 
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são desenvolvidos primordialmente por meio de pesquisas bibliográficas, com denso 

diagnóstico na literatura; em conversas com outros pesquisadores especialistas na 

área, buscando informações sobre as especificidades do fenômeno pesquisado; e 

pela condução de entrevistas em grupos focais. A pesquisa descritiva visa efetuar a 

descrição de processos, mecanismos e relacionamentos existentes na realidade do 

fenômeno estudado, utilizando, para tanto, um conjunto de categorias ou tipos 

variados de classificações (NEUMAN, 1997). Triviños (1987, p. 110) afirma que “o 

estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de 

determinada realidade”.  

Para uma melhor compreensão desta Seção, o Quadro 6 exibe a ilustração do 

enquadramento metodológico desta pesquisa. 

 

Quadro 6 – Ilustração do enquadramento metodológico da pesquisa 

Enquadramento Metodológico 

Natureza Método Científico Abordagem Objetivos Procedimentos Execução 

Aplicada Indutivo 

Qualitativa Exploratório 

Bibliografia 
Consulta às fontes 

apresentadas 
nos capítulos 1 e 2 

Revisão  
Sistemática 

Construção da Árvore 
de  

Decisão 

Quantitativa Descritivo 

Estudo de Caso 
Modelagem e 
aplicação dos 

instrumentos de 
coleta 1 e 2 e 

desenvolvimento do 
modelo de 

mensuração 
Modelagem 

Fonte: Autor (2021). 

 

A pesquisa possui natureza aplicada pois objetiva oferecer um modelo de 

mensuração para aplicação prática. O Método científico aplicado é o Indutivo, no qual 

assume que o conhecimento se torna fundamental na experiência, utilizando o 

raciocínio a partir de observações da realidade (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 

2003). Quanto à abordagem, o trabalho é qualitativo e quantitativo pois parte do 

pressuposto que tudo pode ser quantificável, no entanto destaca que existe também 
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a subjetividade presente em qualquer fenômeno, essa impossível de ser transformada 

em números. 

Os objetivos do trabalho são de ordem exploratória e descritiva uma vez que 

considerando o ambiente em constante mutação e adaptação, é necessário que em 

primeiro lugar se crie familiaridade com o problema a ser tratado. Já, quanto ao 

aspecto descritivo, o trabalho tem a missão de caracterizar os fenômenos e 

estabelecer relações entre as varáveis consideradas. O estudo da bibliografia, a 

realização da revisão sistemática, a construção do estudo de caso e a modelagem 

farão parte dos procedimentos técnicos a serem realizados. 

 

3.2 ETAPAS DE PESQUISA 

 

O objetivo deste trabalho está na criação de um SMD para análise da estratégia 

competitiva na utilização da manufatura aditiva na indústria voltada para manufatura. 

Para tanto, a análise contempla quatro etapas principais e sequenciadas: Definição 

do problema, desenvolvimento da modelagem, aplicação da modelagem e 

considerações finais, apresentado no Quadro 7.  

A primeira parte da pesquisa, denominada “Definição do problema”, procurou 

explorar a manufatura aditiva considerando seus processos, os materiais utilizados, 

as áreas de abrangência e os impactos gerados com a introdução da MA quanto as 

suas características técnicas e estratégicas no ambiente industrial brasileiro. 

Quanto à revisão bibliográfica, foi explorado bases de dados como Scopus, 

Science Direct, IEEE e Web of Science, a fim de identificar conteúdo teórico e 

trabalhos relacionados aos possíveis impactos gerados na indústria com a introdução 

ou utilização da manufatura aditiva considerando características capazes de gerar 

algum tipo de impacto na cadeia de valor, além de identificar métodos de avaliação 

para a tomada de decisão na utilização da manufatura aditiva, com o objetivo de 

fundamentar o problema proposto. Contudo, a partir da revisão dos estudos que 

destacam o uso ou aplicação da MA no Brasil e no Mundo se pode identificar os 

principais processos que a manufatura aditiva está inserida além estabelecer base 

comparativa aos modelos tradicionais. Ainda, empresas privadas e universidades que 

abordam a MA como base de pesquisa e aplicação, avaliam as condições necessárias 

para o seu emprego na indústria brasileira (ABDi, 2017).  
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Quadro 7– Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor (2021). 

 

A segunda parte da pesquisa, “Desenvolvimento do SMD”, inclui a identificação 

dos Fatores críticos de sucesso (FCS) responsáveis por abordar as variáveis contidas 

nas estruturas dos negócios, onde se procura compreender o contexto da MA e seus 

pontos de convergência que a colocam em destaque frente aos processos e 

tecnologias já utilizados além de destacar os pontos disruptivos e o impacto que a MA 

gera no contexto industrial e acadêmico no Brasil e no mundo. Identificados os FCS 

para a introdução ou uso da MA que impactam a indústria brasileira, se definiu KPIs 

para avaliar quantitativamente e qualitativamente as características responsáveis por 

cada um dos FCS e SF propostos. 

Nesse sentido, a partir da estruturação dos FCS, SF e KPI, foi possível construir 

um SMD que identifica através de uma escala qualitativa o desempenho de um 

negócio ou área específica que se propõe a utilizar a MA, baseado nos seguintes 

1. Definição do problema  

− Estruturação do problema 

− Revisão Bibliográfica 

2. Desenvolvimento do SMD 

− Identificação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 

− Definição dos KPIs 

− Importância dos subfatores (Instrumento coleta 1)  

− Índice de desempenho (Instrumento coleta 2) 

3. Aplicação do SMD 

− Importância dos subfatores 

− Identificação do contexto 

− Mensuração de desempenho 

− Sugestões de melhoria 

− Fatores não relacionados 

4. Considerações finais  

- Conclusões 

- Sugestão de pesquisas futuras 
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elementos essenciais: Quantificar os SF utilizando para isso a aplicação do 

Instrumento de coleta 1 em um grupo de participantes voluntários que permita 

classificar por grau de importância os SF propostos e aplicar os KPIs elaborados 

utilizando atributos padronizados capazes de gerar um índice de desempenho. Para 

cada um dos KPI sugeridos foi considerado um sistema de avaliação baseada em 

percentual de participação sobre um todo ou um sistema de pontuação onde o 

participante pudesse considerar o nível de integração ou conhecimento de um 

determinado KPI considerando sua realidade e facilidade de aplicação.  

A obtenção de um índice de desempenho com o SMD busca apoiar os 

tomadores de decisão sobre como melhor compreender os problemas e desafios que 

se apresentam por meio de representações simplificadas da realidade, revelando um 

entendimento bastante apurado do ambiente que está sendo estudado (DRESCH; 

LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015).  Ainda, definir KPIs que permitam mensurar a 

atuação do sistema avaliado utilizando como base decisões estratégicas, gerenciais 

e operacionais são propostas para medir o desempenho quanto ao grau de 

competitividade (MARTINI; ZAMPIN; RIBEIRO, 2008).  

A “Aplicação do SMD” em um negócio que utiliza a MA em seus processos 

permite que o SMD desenvolvido senão inteiramente, de forma parcial valide os 

conceitos teóricos e práticos. Ser capaz de aplicar o modelo de mensuração de 

desempenho desenvolvido em uma indústria situada no Brasil reúne a teoria e prática 

e beneficia tanto aqueles que estudam as estratégias de implantação da MA quanto 

aqueles que procuram alternativas para alavancar seus negócios. 

A estrutura proposta procurou seguir o modelo hierárquico de Saaty (1977) 

onde primeiramente se identificou os critérios ou FCS, os subcritérios ou SF e 

finalmente a proposição de KPI. Para ranquear os FCS foi escolhido desdobrar cada 

um dos fatores críticos em SF, pois uma maior abrangência e compreensão das 

características que influenciam os sistemas de negócio torna o trabalho completo pelo 

ponto de vista sistêmico e estrutural. Na sequência se aplicou o Instrumento de coleta 

2 junto a um grupo de profissionais envolvidos com pesquisa e aplicação da MA que 

se dispuseram previamente a participar de forma que os participantes classifiquem 

por grau de importância cada um dos SF apresentados.  

Utilizar o método AHP como pano de fundo para o SMD demonstra ser 

vantajoso pois o modelo demanda a construção de uma hierarquia, a aquisição de 
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dados onde os especialistas participam além de auxiliar na síntese calculando as 

prioridades de cada uma das alternativas propostas. Tal estrutura além da facilidade 

de uso, contribui para criar uma espinha dorsal onde o foco fica concentrado na 

avaliação e ponderação de cada um dos critérios propostos.  

Quanto a confiabilidade dos resultados obtidos, ou coerência dos julgamentos 

realizados, Saaty (1980) propõe a determinação de uma razão de consistência como 

sendo coerente estando abaixo de 10%, resultado obtido a partir do cálculo da razão 

de consistência de cada uma das matrizes paritárias das importâncias dos SF 

avaliados ou inconsistente nos casos em que sua razão aparecer acima dos 10%. 

Avaliar os resultados obtidos através da aplicação do SMD desenvolvido se faz 

necessária para poder aplicar os conceitos elaborados na prática onde cada um dos 

quesitos pode ser testado e validado. Utilizar o SMD desenvolvido ratifica sua 

contribuição para as empresas brasileiras que almejam ou participam do mercado 

rodeado pela tecnologia da MA. Poder contribuir para o desenvolvimento e inovação 

da indústria brasileira com conceitos próprios que apoiem os tomadores de decisão 

quanto à introdução ou uso da MA torna fortes tanto os pesquisadores quanto os 

trabalhadores envolvidos no processo melhorando seus níveis de competitividade. Ter 

disponível uma ferramenta capaz de mensurar o desempenho considerando a 

estratégia competitiva na MA abre caminho para fortalecer o sistema produtivo 

brasileiro e viabiliza a análise e a ponderação concreta através de dados 

quantificáveis. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO SMD 

 

A fim de melhor compreender e propor alternativas de alavancagem e 

desenvolvimento industrial na indústria brasileira com a implementação e uso de 

novas tecnologias como no caso da MA, se evidencia a necessidade de identificar 

fatores que impactam direta ou indiretamente em sua estrutura, os níveis de 

competitividade, inovação e gestão além dos fatores ambientais, das características 

relacionados à gestão e os aspectos temporais. 

A estruturação do SMD utilizando a AHP como base consiste em estratificar o 

objeto da pesquisa, no caso a mensuração de desempenho para a análise da Cadeia 

de Valor como estratégia competitiva na utilização de manufatura aditiva na indústria, 

em uma estrutura hierárquica de tomada de decisão. No topo da hierarquia está o 

objetivo, denominado índice de competitividade. A seguir, no próximo nível da 

estrutura hierárquica estão os FCS e seus respectivos subfatores, detalhados nesta 

seção. Para cada subfator KPIs são definidos para permitir a mensuração do nível de 

competitividade específico de cada subfator e, por consequência, dos FCS elencados. 

A identificação dos FCS e subfatores pavimentam o caminho para o uso dos 

KPIs quando da identificação da necessidade de análise e ou interesse das indústrias 

pela procura e implantação de novas tecnologias e avaliação das condições atuais 

dos modelos de negócio. O desdobramento de cada um dos FCS considerados no 

estudo permite aprofundar e melhor compreender determinadas características que 

dependerão das especificidades de cada modelo de negócio. Os subfatores 

relacionados aos fatores críticos de sucesso avaliados propõem identificar fraquezas 

e oportunidades a serem exploradas diante da introdução ou uso da MA. 

O SMD desenvolvido, considerando os fatores críticos de sucesso e seus 

subfatores vinculados, é um dos alicerces necessários para avaliar e ajudar a 

compreender as condições em que se encontram os modelos de negócio quando da 

decisão de implementar ou não novas tecnologias como no caso da MA. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

Diante do crescente interesse no uso e diversificação das possibilidades de 

emprego da tecnologia de MA, algumas previsões sugerem para o ano de 2021 um 
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mercado estimado em cerca de $26,5 bilhões (DELOITTE, 2019). Quanto às 

características das tecnologias e produtos utilizados, se destacam três principais 

técnicas: Estereolitografia, sinterização seletiva a laser e a modelagem por fusão e 

deposição (FRANCO et al., 2019). 

O Brasil, a partir das informações fornecidas pela ABDi, inclui a manufatura 

aditiva como um dos pilares a serem considerados na agenda brasileira para a 

Indústria 4.0 e destaca que o país possui potencial para evoluir nos chamados vetores 

de produção e estrutura de produção. No entanto, sua posição como 71° no ranking 

do Índice Global de Inovação coloca o país em uma situação difícil para acompanhar 

os avanços da tecnologia de MA (ABDi, 2017). 

Considerando os FCS para que o país atinja posição de destaque nas 

tecnologias que se apresentam como pilares de inovação e transformação como no 

caso da MA, é necessário que busquemos fortalecimento em alguns fatores como os 

descritos por Rockart (1979): Estrutura da indústria, estratégia competitiva ou posição 

da indústria do negócio em questão, fatores ambientais, fatores temporais e posição 

da gestão. 

Com características voltadas para o extrativismo, situação em que a produção 

e fornecimento de produtos de baixo valor agregado, a indústria brasileira no período 

compreendido entre 2007 e 2014, demonstrou importantes avanços (FLIGENSPAN, 

2019). Porém, quando se avalia a indústria brasileira em relação à setores produtivos 

com produtos de maior valor agregado pelo ponto de vista de conteúdo tecnológico, o 

país “derrapa” em maturidade e especialização diante do mercado global (ADVFN, 

2020). Dessa forma, avaliar a estrutura industrial brasileira pelo aspecto dos FCS, se 

faz necessário para melhor compreender onde propor alternativas que possam auxiliar 

na alavancagem do potencial industrial brasileiro. 

A baixa maturidade também aparece nas políticas voltadas para a inclusão do 

país no cenário da indústria 4.0, como demonstra o relatório fornecido pela ABDi 

(2016) onde mostra o Brasil em posição intermediária no ranking mundial de inovação 

de um total de 141 países participantes. Neste ponto, criar políticas de longo prazo e 

ampliar sua rede de conexão incluindo diferentes agências, empresas e 

universidades, parece ser um bom caminho para fortalecer as bases necessárias para 

desenvolvimento de uma estratégia competitiva que possa alavancar o país nesse 

novo cenário. 
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Identificar os FCS que impactam a indústria brasileira quando se fala da onda 

de digitalização e introdução de novas tecnologias como a MA, pode contribuir para o 

país atuar nos pontos importantes relacionados à melhora na sua competitividade. 

Contudo, as organizações que por interesse ou por necessidade, decidam adentrar 

no “mundo” da manufatura aditiva, devem considerar os FCS como ferramenta de 

planejamento e desenvolver seus instrumentos de forma a nortear sua estratégia 

(MONTEIRO, 2012). 

O uso de FCS para avaliar o impacto do uso e ou implementação de novas 

tecnologias apresenta vantagens como a possibilidade de se observar com maiores 

detalhes cada um dos principais fatores responsáveis pelo sucesso ou insucesso dos 

modelos de negócio. Concomitantemente, o desdobramento do FCS em subfatores 

críticos detalha cada uma das principais características avaliadas. Ainda, os 

subfatores atrelados a cada um dos fatores críticos de sucesso elencados, amplia a 

possibilidade de análise e compreensão do “status quo” em termos de estrutura 

empresarial e o que se busca a partir da implantação de tecnologias emergentes como 

no caso da MA. 

Para facilitar a mensuração com o SMD proposto, os 6 FCS foram 

estratificados, a fim de compreender em maiores detalhes as características 

intrínsecas existentes dentro de cada FCS, e que podem influenciar positiva ou 

negativamente para a análise da Cadeia de Valor como estratégia competitiva na 

utilização de MA na indústria. O uso de subfatores (SF) vinculados aos FCS permite 

identificar com maior acuracidade a utilidade de cada fator crítico frente ao modelo de 

negócio. Avaliar um negócio e ou construir um modelo de previsão baseado apenas 

no aspecto inovação, para o modelo em estudo, demonstra certa superficialidade uma 

vez que a partir da explosão de subfatores como, por exemplo, o desenvolvimento de 

novos produtos e plataformas e alterações de novo modelo de negócio, vinculados ao 

fator crítico de sucesso inovação, permitindo avaliar detalhadamente o potencial de 

inovação do modelo de negócio existente ou pretendido. 

 

4.1.1 FCS1: Estrutura da indústria 

 

O uso e a implementação da manufatura aditiva abrem caminho para a 

introdução de novos modelos de processos de manufatura concomitante aos 
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processos subtrativos existentes. Além disso, a partir da identificação de 

oportunidades de emprego da tecnologia de MA, os modelos tradicionais da indústria 

tendem a sofrer uma readequação diante das oportunidades que se apresentam 

(KHAJAVI E PARTANEN E HOLMSTROM, 2014). 

A simplificação dos processos de manufatura, a descentralização dos pontos 

de abastecimento e o fornecimento de peças de reposição, surgem como candidatos 

a remodelar a estrutura industrial como conhecemos. Ainda, a viabilidade de 

otimização de peças e componentes e a redução dos volumes produzidos propicia a 

redução de desperdícios e consumo excessivo de matérias-primas (HUANG E LIU E 

MOKASDAR, 2013). 

O sucesso do uso da MA está relacionado ao uso dos materiais e equipamentos 

diante dos requisitos de qualidade como acabamento e resistência mecânica 

demandados pelos clientes. No entanto, o processo de tomada de decisão relativos à 

introdução e uso da MA em um sistema produtivo pode contribuir para a indústria 

decidir em aderir a uma nova tecnologia simplesmente pelo fato de estar disponível 

ou sob promessa de possibilitar grandes mudanças (DOUGLAS et al., 2014).  

Ainda, segundo Douglas et al. (2014), é necessário observar o impacto que 

esta tecnologia pode gerar conforme o modelo de negócio, a sua abrangência e as 

características próprias da estrutura industrial em que a tecnologia da MA será 

inserida. Diferentemente da tecnologia de MA empregada em seus materiais e suas 

características, é importante avaliar o potencial de impacto que esta tecnologia irá 

proporcionar contrastando com o modelo de negócio em análise. 

Quanto ao subfator SF1: Base industrial centralizada/descentralizada, do ponto 

de vista do uso da MA, a centralização da cadeia de fornecimento tende a apresentar 

vantagens como melhor utilização dos recursos e consequente redução dos custos 

envolvidos devido à menor emissão de carbono. Ainda, ambientes cujo número de 

componentes e o tempo de resposta não sejam fatores críticos, a centralização da 

cadeia de abastecimento se mostra como ponto forte a ser explorado (PAIVA E 

ALBUQUERQUE, 2009). No entanto, a descentralização da base industrial, onde o 

incentivo à economia de escala e aproveitamento de regiões com crescimento 

acelerado buscam alcançar taxas elevadas de integração de sua estrutura econômica 

nos locais de implantação, apresenta vantagens sobre as bases industriais 

centralizadas. Pois, a partir da formação de “clusters”, e consequente aumento do 
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nível de qualificação da mão-de-obra naquela região, a cadeia de abastecimento 

tende a ser impulsionada. Em se tratando da introdução da MA, se destaca a seguinte 

vantagem: maior abrangência no uso dos recursos necessários em função da maior 

integração da estrutura econômica (HOLMSTROM, 2010). 

 

4.1.2 FCS2: Inovação 

 

O FCS2: Inovação apresenta ações e iniciativas que buscam garantir o avanço 

das organizações e o aproveitamento dos talentos para a sobrevivência daquele 

modelo de negócio. Por outro lado, o processo de inovação depende das qualidades 

e talento humanos capaz de gerar mudança e garantir bons níveis de competitividade 

no ambiente em que estão atuando (ALVES, 2019). 

As mudanças ocorridas pelo ponto de vista da inovação onde primariamente, o 

processo depende quase que de forma exclusiva da capacidade de uma ou poucas 

“mentes brilhantes” está mudando conforme os processos industriais e tecnológicos 

avançam, para um novo conceito que emerge como “open innovation”, termo cunhado 

por Chesbrought (2013), onde ecossistemas, companhias, universidades e usuários 

interagem de forma integrada e compartilham conhecimento de forma simultânea, tem 

evoluído rapidamente (OISPG, 2013).  

Ainda, Curley (2016), destaca o potencial de agregação de valor através do 

compartilhamento de novas tecnologias e observa que as estruturas sociais e 

governamentais podem frear o avanço e o desenvolvimento de novas tecnologias sem 

os requisitos de controle existentes. Nesse sentido, descreve doze padrões da 

inovação colaborativa como sendo: Propósito, Parceiros; Plataformas, Possibilidades, 

Planejamento, Pirâmide, Problemas, Protótipo, Piloto, Produto, Sistemas de serviço e 

produtos, Processos e destaca os riscos potenciais e os obstáculos a serem vencidos 

para utilização do modelo de inovação aberto. 

Pelo ponto de vista da inovação, conforme O´Brien (2002), a identificação de 

FCS que contribuam para o sucesso das empresas são essenciais para o sucesso 

das empresas. As barreiras de desenvolvimento tendem a cair com o tempo e o cliente 

final se aproxima do processo de identificação e nascimento de uma nova ideia que 

se transformará em um produto ou serviço. Neste caso, assumir requisitos chave a 
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partir da necessidade de inovação para as empresas, pode contribuir para a o uso e 

a implementação de tecnologias como a manufatura aditiva. 

No caso do subfator SF2: Desenvolvimento de novos produtos ou plataformas, 

pelo ponto de vista da estrutura de engenharia, pode-se considerar os principais tipos 

de arranjos ou estrutura de trabalho, como o funcional, por projetos e o matricial. A 

introdução da MA viabiliza o aumento dos graus de liberdade e mudança das 

restrições relacionados ao design e concepção uma vez que barreiras relacionadas à 

necessidade do uso de ferramentas para obtenção da peça final deixam de ser 

necessárias (NAKANO, 1998). No entanto, alguns processos necessitam de 

aprimoramento como o desenvolvimento de máquinas, a padronização, a redução das 

restrições dimensionais, o desenvolvimento de guias para orientação para preparação 

de impressão, a redução do tempo de pós processamento, o aperfeiçoamento de 

softwares CAD, o desenvolvimento de metodologias e estratégias para o design e o 

desenvolvimento de metodologias (BORGUE et al., 2018). 

Para o subfator SF3: Alterações do modelo de negócio, a mudança e ou 

reestruturação do modelo de negócio com a introdução da MA impacta a cadeia de 

abastecimento quanto à simplificação e redução dos custos de armazenamento, 

considerando a centralização ou descentralização no fornecimento de peças e 

componentes. Ainda, a otimização dos sistemas e processos produtivos proporciona 

encurtamento do tempo e reduz ou elimina a produção de ferramental para obtenção 

do produto final. Quanto ao fornecimento de matéria-prima, a MA simplifica a cadeia 

de abastecimento e abre a possibilidade de inclusão de novos entrantes com 

condições de competir com fabricantes tradicionais (AKINSOWON E WHOLERS E 

PROFF et al., 2019). 

 

4.1.3 FCS3: Estratégia competitiva 

 

Pelo ponto de vista de competitividade, a possibilidade de introdução de novos 

“players” é percebida em mercados bem estabelecidos e estruturados uma vez que 

com o uso da MA, os recursos de matérias-primas e a necessidade de se estabelecer 

grandes cadeias de abastecimento se mostram desnecessárias (AMFG, 2019). Já a 

otimização do processo compreende a geração da ideia e validação até o lançamento 

do produto no mercado. Setores como o automotivo onde a personalização de 



58 
 
componentes utilizando a MA já vem acontecendo no mínimo à uma década e 

aeronáutico onde a possibilidade de redução dos estoques de peças de reposição e 

aumento da disponibilidade podem proporcionar benefícios financeiros e a 

consequente redução drástica dos prazos de entrega, são alguns dos caminhos a 

serem explorados pelo uso e implementação da MA (DIGITAL TRANSFORMATION 

MONITOR, 2017). 

A partir da avaliação da cadeia de valor das empresas que decidirem utilizar a 

tecnologia da MA se identificam os seguintes impactos gerados, como a Alteração da 

rede de abastecimento de matérias-primas, a simplificação do processo de 

desenvolvimento possibilitando aumento da capacidade de otimização, a maior 

flexibilidade diante do processo produtivo podendo aumentar a variabilidade de peças 

a serem produzidas e a otimização da rede de abastecimento de peças de reposição 

(FRANCO, 2019). 

Conforme Veit (2018), comparar os níveis de competitividade contrastando as 

possibilidades de mudança em função da adoção da MA, pode trazer benefícios a 

partir da avaliação estratégica, pois a possibilidade de construir cenários e simular seu 

desdobramento antes da tomada de decisão possibilita as empresas identificar seus 

pontos fortes e necessidades de melhoria antes da adoção de uma nova tecnologia. 

Contudo, a avaliação da estratégia competitiva através da identificação dos fatores 

críticos para o sucesso das organizações as orienta para alcançarem novos 

patamares de desenvolvimento e sobrevivência. Avaliar novas tecnologias, como no 

caso da MA, e compreender os possíveis impactos a partir de sua implementação, 

ajudam a estabelecer as bases para avançar com segurança. 

O subfator SF4: Operação do processo produtivo, avalia a estrutura do 

processo produtivo considerando o uso da MA e traz vantagens pelo ponto de vista 

de competitividade pois a base de fornecimento de matéria-prima, os meios de 

produção e a possibilidade de otimizar o desenvolvimento de produtos buscando 

adequar as necessidades individuais dos clientes será readequada. Portanto, buscar 

convergência no uso da MA em relação ao modelo de negócio mostra-se vantajoso 

pelo ponto de vista de operações (LANGEFELD et al., 2017). 

Avaliar o subfator SF5: Materiais e equipamentos quanto à introdução de novos 

equipamentos e aproveitamento do que se encontra disponível, se mostra necessário 

para identificar quais equipamentos e processos cria aderência ao modelo já 
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estruturado do negócio em análise. Ainda, juntamente aos equipamentos é necessário 

avaliar os processos envolvidos na mudança ou adequação com a introdução da MA. 

A alteração e consequente adequação dos meios de produção desencadeia completa 

reestruturação do fluxo de materiais quanto ao fornecimento externo e interno 

vinculados ao negócio (CALDERARO, 2019). 

Quanto ao SF6: Capacitação da mão-de-obra, o desenvolvimento tecnológico 

dos meios de produção e o redirecionamento de modelos de negócio demandam a 

preparação e a introdução de novos conceitos e habilidades da força de trabalho. 

Nesse sentido, os modelos de gestão tendem a sofrer forte mudança em função da 

aproximação do cliente aos meios de produção, e preparar a mão-de-obra para 

entregar valor ao cliente se torna peça-chave em um ambiente de mudança. 

Características como boa comunicação e conhecimento de informática tendem a 

adquirir cada vez maior significado (BONNEAU et al., 2017). 

 

4.1.4 FCS4: Ambiental 

 

Órgãos governamentais como a ABDi, universidades e empresas privadas tem 

investido tempo e recursos na tecnologia de manufatura aditiva. Vantagens como 

otimização da cadeia produtiva, aceleração do processo de manufatura e redução dos 

desperdícios decorrentes do processo de MA, apresentam-se como pontos a serem 

explorados e desenvolvidos (FRAZIER,2010). 

Quanto à otimização da cadeia de suprimentos com o uso da MA, tanto 

governos quanto pesquisadores acreditam na profunda mudança que a aplicação da 

tecnologia irá proporcionar possibilitando a descentralização da cadeia de 

abastecimento, a redução do número de fornecedores e a diminuição dos estoques 

de peças de reposição (DIGITAL TRANSFORMATION MONITOR, 2017). Conforme 

modelo proposto por Sohal, Sarros, Schroder e O’neill (2006), através de estudo 

realizado em empresas australianas sobre tecnologias avançadas de manufatura, e 

utilizado por Mançanares (2016), para estudo da tecnologia da MA, apontam os 

seguintes fatores ambientais capazes de gerar algum tipo de impacto:  

 

a) Incerteza ambiental: O consumo de matéria-prima, os custos relacionados 

à atividade da manufatura aditiva e sua variabilidade quanto ao nível de 
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dependência em relação à outras empresas podem impactar 

significativamente o emprego da tecnologia; 

b) Atividade exportadora: O uso de matérias-primas, equipamentos e peças 

importadas, poderão impactar positiva ou negativamente na produção de 

peças e componentes e seu fornecimento; 

c) Tamanho da empresa: Dependendo dos volumes demandados pelos 

clientes e abrangência dos negócios da empresa, o uso da tecnologia de 

MA poderá auxiliar garantindo maior flexibilidade. 

 

Quanto ao subfator SF7: Incertezas externas, alterações no regime cambial, 

flutuação excessiva dos preços, taxação de equipamentos e matérias-primas 

importadas podem impactar negativamente o fornecimento. Além do aumento da 

competitividade e reestruturação da cadeia de abastecimento e de produção (GAO, 

2015). 

No caso do subfator SF8: Atividades exportadoras, podem ser beneficiadas em 

função da diferença cambial. No entanto, é importante considerar que a tecnologia da 

MA e sua matéria prima são importadas e no Brasil pequenos avanços tem acontecido 

no sentido de melhor explorar a MA, porém a predominância permanece nos 

mercados externos tanto em desenvolvimento de equipamentos quanto no 

fornecimento de subprodutos necessários para a sua utilização. Sob o ponto de vista 

do impacto da taxa cambial na introdução da MA, a concentração dos meios de 

abastecimento e fornecimento de peças e componentes podem se mostrar favoráveis 

em detrimento da descentralização e o investimento em escala (AZEVEDO et al., 

2019). 

Quanto ao subfator SF9: Tamanho da indústria, a complexidade de seus 

processos e sistemas produtivos, os custos relacionados e a distribuição e estoque 

de peças de reposição podem sofrer impacto com a introdução da MA. Indústrias de 

grande porte e multinacionais podem se beneficiar com a introdução da MA tanto pelo 

ganho em escala quanto pela negociação de consumíveis de equipamentos. Além 

disso, indústrias de pequeno porte podem vir a ganhar em competitividade devido à 

maior flexibilidade e adaptabilidade com a introdução da MA (DELLOITE E 

WHOLERS, 2016). 

 



61 
 
4.1.5 FCS5: Posição da gestão 

 

No contexto de evolução e introdução de novas tecnologias, os gestores devem 

estar aptos a realizarem suas atividades com segurança. Ou melhor, devem estar 

habilitados para atuarem em ambientes tecnológicos interconectados e 

automatizados (VIEIRA et al., 2019). No cenário da MA, os gestores alcançam maior 

importância devido à necessidade de compreender o ambiente interno das empresas 

que decidirem adotar a MA e o ambiente externo. Avaliações relacionadas à 

substituição dos processos de manufatura tradicionais pelo uso da MA e a 

compreensão de sua cadeia de valor, podem vir a garantir a existência dos modelos 

de negócio (GENU et al., 2019). 

Portanto, a gestão torna-se ativa e participativa pois a complexidade que os 

gestores estarão expostos aumentará. A MA em sua gama de abrangência, desafia 

os modelos tradicionais e aproxima as indústrias e processos existentes de novas 

possibilidades de negócio e participação de mercado. Contudo, os níveis de 

competitividade, tendem a aumentar devido à simplificação dos processos produtivos 

(PORTER, 1985). 

A necessidade de fusão de conhecimento e amplitude de suas ações, 

apresenta-se como um caminho a ser seguido onde a inovação, o uso de tecnologia, 

e a preocupação ambiental e bem-estar dos trabalhadores caminham juntas. Neste 

caso, o subfator SF10: Visão e capacitação da gestão, para o correto uso e introdução 

da MA em grandes ou pequenos sistemas industriais irá demandar da gestão 

conhecer, saber avaliar e ser capaz de decidir quando, como e onde utilizar a MA. 

Portanto, torna-se necessário considerar fatores relacionados à adequação de seus 

negócios e a compreensão da situação em que se encontram os participantes internos 

e externos ao seu mercado. Ainda, a MA além de aumentar a competitividade 

proporciona maior grau de envolvimento dos clientes na otimização de produtos 

conforme sua necessidade (AHMED et al., 2018). 

Quanto a necessidades de capacitação da gestão no cenário da MA, possuir 

mão de obra capaz de absorver e implementar o uso da manufatura aditiva se mostra 

como um divisor de águas para o correto estudo, preparação e implantação da MA. 

Ainda, o desenvolvimento da gestão em relação à MA, objetiva nivelar características 
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produtivas e especializar as pessoas em torno da manufatura aditiva para o seu 

correto emprego e aproveitamento (LANGEFELD et al., 2017). 

 

4.1.6 FCS6: Temporal 

 

Avaliar um modelo de negócio através das tecnologias empregadas no tempo 

pode ajudar a estabelecer uma linha de continuidade e características próprias. 

Compreender a evolução e identificar pontos de convergência considerando a 

evolução tecnológica propicia identificar pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos 

em prol da continuidade dos negócios. 

Segundo o estudo realizado por Berger (2017), onde o autor descreve o 

ecossistema da indústria 4.0 e considera a MA como sendo um de seus pilares além 

de discutir sobre o potencial de penetração em diversas indústrias como a 

aeroespacial, a automotiva, a indústria eletrônica e equipamentos médicos. Nesse 

sentido, são considerados o crescimento e evolução no tempo a partir das seguintes 

questões: Quais componentes ou montagens devem ser avaliadas, quais tecnologias 

da MA possuem maior relevância, considerando o modelo de negócio deve comprar 

ou produzir, como integrar a MA em seu negócio e finalmente, existem cases de 

negócios para avaliar? 

O processo de maturação e implementação de uma nova tecnologia pode levar 

anos e consumir recursos valiosos. Porém com o avanço da conectividade e 

digitalização, áreas emergentes como as relacionadas à tecnologia da informação (TI) 

e a própria MA tem sua curva de desenvolvimento e implantação evoluído de forma 

exponencial (STRATASYS, 2016). Contudo, as mudanças em curso, tendem a sofrer 

forte aceleração quanto à sua adoção e a identificação tanto das tecnologias quanto 

das áreas de negócios que se destacam por assumir a vanguarda. 

De acordo com Franco (2019), mudanças no consumo e a necessidade de 

manter o potencial competitivo no tempo, demanda das empresas buscar novas 

soluções e tecnologias para seus processos e sistemas de produção além da 

necessidade de evolução em seus modelos de desenvolvimento. Ainda, destaca que 

o emprego da MA tende a democratizar os sistemas produtivos e intensificar o fluxo 

de informação. Neste ponto, se considera importante compreender o correto 

posicionamento da indústria diante de uma possível mudança ou implementação de 
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uma nova tecnologia no tempo, pois alterações na estrutura instalada pode contribuir 

para desestabilizar sua cadeia de valor. 

O potencial de impacto da MA vem sendo estudado e avaliado ao longo do 

tempo, e as tecnologias envolvidas como novos materiais, equipamentos e evolução 

quanto aos requisitos mecânicos e de qualidade ajudam a consolidar a MA (TOTIN E 

MACDONALD E CONNER, 2019). Este ciclo de descobertas e desenvolvimento 

apresenta oportunidades além da esfera técnica relacionada aos materiais e 

equipamentos empregados e abre caminho para avanços na redução do consumo de 

energia (PENG et al., 2018) e matéria-prima e a otimização da cadeia de 

abastecimento pois as características relacionadas ao emprego da manufatura aditiva 

assim como os novos conceitos de Indústria 4.0 orientam para uma nova etapa do 

avanço industrial (VIEIRA et al., 2019). 

A avalição do subfator SF11: Implantação da MA, aumenta a capacidade de 

inovação e personalização ao passo que muda os aspectos competitivos e 

estratégicos das empresas que decidam por sua implantação. O ganho em velocidade 

e a simplificação dos processos de produção, armazenamento e distribuição, abrem 

caminho para reestruturar a cadeia de valor das empresas que decidirem por 

implantar a manufatura aditiva (HIEMENS, 2014). 

O subfator SF12: Indústria 4.0 traz a Tecnologia da Informação (TI) para o 

centro da discussão e se apoia em pilares como uso da MA para estruturar o novo 

modelo de processo produtivo. Nesse sentido os sistemas de produção sofrerão 

mudanças profundas e permanentes a partir da virada para a era da Indústria 4.0. A 

manufatura aditiva, no contexto de tecnologia a ser empregada, sustenta esta 

mudança e ajuda a impulsionar a migração para ambientes altamente informatizados 

e autônomos além de proporcionar níveis de integração entre áreas até o momento 

impraticáveis (LANGEFELD et al., 2017). 

No caso do subfator SF13: Impacto da manufatura aditiva, a partir do ponto de 

vista da substituição da MA pelos processos tradicionais ou a implantação sem a 

exclusão dos processos existentes podem ser alternativas a serem avaliadas à 

medida em que conhece e se aprende as características de uso, seus fatores 

limitantes e suas vantagens.  

Como já mencionado, os processos produtivos partem para altos níveis de 

otimização e consequentemente as cadeias de abastecimento e agregação de valor 
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sofrerão mudanças estruturais. Nesse sentido, o avanço das possibilidades de 

inovação e personalização mostram-se promissoras à medida que os padrões de 

qualidade e requisitos estruturais se aproximarem dos padrões já praticados pelos 

processos convencionais (TOTIN et al., 2018). 

 

4.2 DEFINIÇÃO DOS KPIs 

 

Conforme Dresch et al. (2015), avaliar a realidade, mesmo que de forma 

simplificada, ajuda a compreender o ambiente que está sendo. O uso de KPIs para 

avaliar cada um dos subfatores pertencentes aos 6 FCS explorados permitem a 

realização de análise tanto quantitativa quanto qualitativa do objetivo de pesquisa, 

orientando a tomada de decisão considerando a situação e as possibilidades do uso 

da manufatura aditiva.  

O Quadro 8, apresenta a estrutura hierárquica com os FCS, subfatores e KPIs 

a serem utilizadas para avaliar o cenário proposto e pavimente o percurso para a 

tomada de decisão que áreas específicas de indústrias brasileiras desejem tomar 

quanto ao uso da MA.  

A partir da utilização de KPIs orientados pela identificação de cada um dos SF, 

o SMD proposto pelo estudo busca inicialmente atingir amplamente os modelos de 

negócio existentes desde os de maior complexidade como no caso das multinacionais 

até empresas cujo foco concentra-se em atender o mercado local a qual compete. 

Necessariamente, o uso de KPIs para análise segundo os FCS e SF passa pela 

identificação das necessidades de cada modelo de negócio. Ainda, a utilização do 

modelo proposto pode considerar uma área pertencente à uma estrutura maior desde 

que a tecnologia de manufatura aditiva esteja no centro da análise. 

Como exemplo, se o foco do estudo está concentrado em um setor específico 

pertencente a uma empresa, KPIs relacionadas aos subfatores e FCS referentes à 

estratégia competitiva perdem o poder de análise devido à sua característica 

estratégica. Ao mesmo tempo em que avaliar a posição da gestão em um contexto 

prático e de aplicação, se torna desnecessário pois as decisões de alto nível já foram 

tomadas. Porém, os FCS2: Inovação, FCS4: Ambiental e FCS6: Temporal podem 

contribuir positivamente para refinar o negócio e auxiliar na construção de estratégias 

robustas que garantam a continuidade do modelo de negócio como um todo. 
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Quadro 8 – Estrutura hierárquica com FCS, subfatores e KPIs 

FCS SF KPIs O que avalia? 

FCS1: 
Estrutura da 

Indústria 

SF1: Base industrial 
centralizada/descentralizada 

KPI1: Taxa de utilização da 
cadeia de abastecimento 
regional (Brasil); 
KPI2: Taxa de utilização da 
cadeia de abastecimento 
global (um ou mais países). 

Cadeia de 
abastecimento, a 
estruturação de 
negócios e o 
desenvolvimento do 
plano estratégico. 

FCS2: 
Inovação 

SF2: Desenvolvimento de 
novos produtos ou 

plataformas 

KPI3: Investimento em P&D 
em relação ao investimento 
total de novos produtos ou 
plataformas; 
KPI4: Taxa de 
desenvolvimento de novos 
produtos. 

Desenvolvimento e 
implantação de novos 
produtos e/ou 
plataformas. 

SF3: Alterações no modelo 
de negócio 

KPI5: Taxa de produção para 
estoque; 
KPI6: Taxa de 
disponibilidade de produto 
acabado; 
KPI7: Custo de 
armazenamento pelo custo 
fixo total. 

Disponibilidade de 
produtos acabados e 
utilização de estoques. 

FCS3: 
Estratégia 

competitiva 

SF4: Operação do processo 
produtivo 

KPI8: Market-Share; 
KPI9: Participação por 
produto. 

Potencial competitivo 
da empresa avaliada. 

SF5: Materiais e 
equipamentos 

KPI10: Investimento em 
modernização em relação ao 
investimento total. 

Potencial competitivo 
da empresa avaliada. 

SF6: Capacitação da mão-
de-obra 

KPI11: Nível de 
conhecimento da tecnologia 
da MA. 

Nível de preparo e 
capacitação da mão-de-
obra. 

FCS4: 
Ambiental 

SF7: Incertezas externas 

KPI12: Custo com matéria-
prima importada em relação 
ao custo total de matéria-
prima. 

Custos com insumos e 
matérias-primas. 

SF8: Atividade exportadora 

KPI13: Exportação de 
produtos acabados pela 
produção total. 
KPI14: Percentual de 
disponibilidade de produtos 
acabados. 

Potencial de 
exportação. 

SF9: Tamanho da indústria 
KPI15: Taxa de participação 
por tamanho do mercado. 

Tamanho e a 
participação do negócio 
no mercado em que a 
empresa atua.  

FCS5: 
Posição da 

gestão 

SF10: Visão da gestão e 
capacitação da gestão 

KPI16: Nível de 
conhecimento da tecnologia 
da MA pela gestão. 

Nível de preparo e 
capacitação da gestão. 

FCS6: 
Temporal 

SF11: Implantação da MA 

KPI17: Eficiência (horas 
utilizadas em relação as 
horas disponíveis); 
KPI18: Disponibilidade de 
matéria-prima.  

Velocidade de 
implantação da MA. 

SF12: Indústria 4.0 
KPI19: Nível de integração 
do SIG  

Uso de novas 
tecnologias e sistemas. 
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SF13: Impacto da MA 

KPI20: Taxa de redução do 
número de processos de 
manufatura; 
KPI21: Taxa de atendimento 
à necessidade de otimização 
de produtos; 
KPI22: Tempo entre a 
entrada do pedido e a 
entrega do produto. 

Ganhos relativos à 
implantação e uso da 
MA. 

Fonte: Autor (2021). 

 

4.3 IMPORTÂNCIA DOS SUBFATORES 

 

O desdobramento das atividades relacionadas ao processo de mensuração 

ocorre através da verificação do nível de importância dos SF, com base na opinião de 

especialistas na área de MA. Conforme mostra o Instrumento de coleta 1 (Apêndice 

A), a importância dos SF é mensurada com o uso de pontuações, designadas 

conforme uma escala de importância baseada na escala fundamental de Saaty (1980), 

onde a pontuação 1 corresponde ao SF que possui pouco ou nenhum impacto na 

cadeia de valor avaliada e a pontuação 9 corresponde ao SF considerado 

extremamente importante ou que impacta significativamente a cadeia de valor, 

conforme mostra o Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Escala de valores conforme definição e grau de importância 

Definição Escala 

Sem importância 1 

Pouco importante 3 

Indiferente 5 

Importante 7 

Extremamente importante 9 

Fonte: Autor (2021). 

 

No SMD proposto, a pontuação dos SF é independente e não restritiva entre 

os SF. A partir das pontuações identificadas por cada especialista para os SF, uma 

matriz quadrada 𝐴13𝑥13 é desenvolvida, com base nos pressupostos da AHP, onde o 

número de colunas e o número de linhas correspondem aos treze SF propostos no 

SMD (𝑠𝑓), onde comparações paritárias entre as pontuações designadas pelo 

especialista com o uso da matriz quadrada 𝐴13𝑥13 são realizadas. 
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𝐴13𝑥13 = [

𝑎11 ⋯ 𝑎113

⋮ ⋱ ⋮
𝑎131 ⋯ 𝑎1313

] (1) 

 

A importância dos SF (𝑤𝑠𝑓𝑓
) é resultado da soma das comparações paritárias 

realizados em linha na matriz quadrada 𝐴13𝑥13, e calculada em proporção ao valor 

total encontrado para a soma das comparações paritárias dos SF, conforme mostra a 

Equação 2, onde o índice 𝑓 representa cada um dos especialistas entrevistados 

durante a etapa de aplicação do SMD. 

 

𝑤𝑠𝑓𝑓
=

∑ 𝑎𝑖𝑗
13
𝑗=1

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
13
𝑗=1

13
𝑖=1

 (2) 

 

Como as comparações paritárias e a matriz quadrada 𝐴13𝑥13 é desenvolvida 

individualmente para cada especialista, a agregação das importâncias dos SF é 

realizada através de uma função de agregação aditiva (𝑤𝑠𝑓). Nesta etapa, os 

especialistas estão em um mesmo nível hierárquico, independentemente do nível 

hierárquico, científico ou qualquer outra característica profissional. Portanto, as 

importâncias dos SF possuem o mesmo nível de importância na função de agregação 

aditiva, conforme mostra a Equação 3, onde o nível de relevância 𝛿𝑓 é igual a 1 para 

todos os 𝑧 especialistas consultados. 

 

𝑤𝑠𝑓 = ∑ 𝛿𝑓
𝑧
𝑓=1  𝑥 𝑤𝑠𝑓𝑓

 (3) 

 

Para verificar a coerência dos julgamentos e identificar incoerências, a razão 

de consistência de cada matriz paritária deve ser calculada. Conforme descrito em 

Saaty (1980), uma razão de consistência abaixo de 10% indica que os julgamentos 

dos especialistas estão coerentes. Caso a razão de consistência for maior do que 

10%, então, o especialista deve ser procurado para corrigir a inconsistência verificada 

ou a importância calculada deve ser desconsiderada. 
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4.4 ÍNDICE DE DESEMPENHO 

 

O passo seguinte é a verificação do desempenho da indústria analisada em 

relação a cada um dos KPIs considerados no SMD. Por meio da estratificação exposta 

na estruturação hierárquica, foi possível realizar a concepção prática dos KPIs que 

transpõe a mensuração de desempenho, de acordo com as especificações dos SF 

que sejam terminais com respeito à árvore de decisão e as referências bibliográficas 

identificadas na seção metodológica. Os atributos relativos ao potencial de impacto 

do SF na análise da cadeia de valor como estratégia competitiva das indústrias (𝑎) 

analisadas são verificados considerando o uso da MA e são coletados com base nos 

resultados dos vinte e dois KPIs, obtidos através do cálculo das métricas nas escalas 

originais (𝑣′𝑘𝑝𝑖𝑎
) de coleta mostradas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Escala utilizada para avaliação dos KPI 

SF KPIs Métrica 

Escala 
original 

(𝑣′𝑘𝑝𝑖𝑎
) 

SF1: Base industrial 
centralizada/descentralizada 

KPI1: Taxa de utilização 
da cadeia de 
abastecimento regional 
(Brasil) 

Montante de insumos 
comprados no mercado 

interno (R$) / Montante de 
insumos comprados (R$) 

Percentual 

KPI2: Taxa de utilização 
da cadeia de 
abastecimento global 
(um ou mais países) 

Montante de insumos 
comprados no mercado 

externo (R$)/Montante de 
insumos comprados (R$) 

Percentual 

SF2: Desenvolvimento de 
novos produtos ou 

plataformas 

KPI3: Investimento em 
P&D em relação ao 
investimento total de 
novos produtos ou 
plataformas 

Investimento anual em 
P&D/Investimento total 

anual de novos produtos ou 
plataformas 

Percentual 

KPI4: Taxa de 
desenvolvimento de 
novos produtos 

Número de novos 
produtos/Número de 
produtos existentes 

Percentual 

SF3: Alterações no modelo 
de negócio 

KPI5: Taxa de produção 
para estoque 

Quantidade de produtos 
estocados/Quantidade de 
produtos produzidos no 

período 

Percentual 

KPI6: Taxa de 
disponibilidade de 
produto acabado 

Total de produtos acabados 
e estocados (12 meses) 

/Total de produtos 
produzidos (12 meses) 

Percentual 

KPI7: Custo de 
armazenamento pelo 
custo fixo total 

Custo de armazenamento 
no período/Custo fixo total 

no período 
Percentual 

SF4: Operação do processo 
produtivo 

KPI8: Market-Share 
Taxa de participação no 
mercado em que atua 

Percentual 
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KPI9: Participação por 
produto 

Total de produtos vendidos 
por modelo/Total de 
produtos vendidos 

Percentual 

SF5: Materiais e 
equipamentos 

KPI10: Investimento em 
modernização em 
relação ao investimento 
total 

Investimento em 
modernização de materiais 

e equipamentos (R$) 
/Investimento total no 

período (R$) 

Percentual 

SF6: Capacitação da mão-
de-obra 

KPI11: Nível de 
conhecimento da 
tecnologia da MA 

1 – Pouco conhecimento 
2 – Conhece, mas não aplica 
3 – Conhece e aplica 
4 – Domina a tecnologia 
5 – Domina e desenvolve a 
tecnologia 

Absoluta 

SF7: Incertezas externas 

KPI12: Custo com 
matéria-prima 
importada em relação 
ao custo total de 
matéria-prima 

Custo da matéria-prima 
importada (R$) /Custo total 
da matéria-prima comprada 

no período (R$) 

Percentual 

SF8: Atividade exportadora 

KPI13: Exportação de 
produtos acabados pela 
produção total 

Total de exportação de 
produtos acabados (R$) em 
12 meses/Total de produtos 

produzidos (R$) em 12 
meses 

Percentual 

KPI14: Percentual de 
disponibilidade de 
produtos acabados 

Total de produtos em 
estoque (R$) em 12 

meses/Total de produtos 
produzidos (R$) em 12 

meses  

Percentual 

SF9: Tamanho da indústria 
KPI15: Taxa de 
participação por 
tamanho do mercado. 

Participação da empresa 
em faturamento (R$) em 12 

meses/Tamanho do 
mercado (R$) 

Percentual 

SF10: Visão da 
gestão/Capacitação da 

Gestão 

KPI16: Nível de 
conhecimento da 
tecnologia da MA pela 
gestão 

1 – Pouco conhecimento 
2 – Conhece, mas não aplica 
3 – Conhece e aplica 
4 – Domina a tecnologia 
5 – Domina e desenvolve a 

tecnologia 

Absoluta 

SF11: Implantação da 
Manufatura Aditiva 

KPI17: Eficiência (horas 
utilizadas em relação as 
horas disponíveis) 

Total de horas utilizadas 
(horas) no período 

considerado/Total de horas 
disponíveis no período 

considerado 

Percentual 

KPI18: Disponibilidade 
de matéria-prima ou 
taxa de consumo de 
matéria-prima 

Consumo de matéria-prima 
por hora/volume em 12 
meses/Total de matéria-
prima disponível em 12 

meses 

Percentual 

SF12: Indústria 4.0 
KPI19: Nível de 
integração do SIG  

1 – Pouco conhecimento 
2 – Conhece, mas não aplica 
3 – Conhece e aplica 
4 – Domina a tecnologia 
5 – Domina e desenvolve a 
tecnologia 

Absoluta 

SF13: Impacto da 
Manufatura Aditiva 

KPI20: Taxa de redução 
do número de 
processos de 
manufatura 

Número de processos por 
linha de produto após a 

implantação da MA/Número 
de processos por linha de 

Percentual 
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produto antes da 
implantação da MA 

KPI21: Taxa de 
atendimento à 
necessidade de 
otimização de produtos 

% de otimização após a 
implantação da MA/% de 

otimização antes da 
implantação da MA 

Percentual 

KPI22: Tempo entre a 
entrada do pedido e a 
entrega do produto 

Lead Time após a 
implantação da MA por linha 
de produto/Lead Time antes 
da implantação da MA por 

linha de produto 

Percentual 

Fonte: Autor (2021). 

 

Com o objetivo de transformar situações reais referentes ao contexto em uma 

escala numérica parametrizada, os atributos na escala original são convertidos para 

uma escala padronizada (𝑣𝑘𝑝𝑖𝑎
), a fim de determinar os pontos ideais, intermediários 

e minimamente aceitáveis de desempenho, distribuídos em cinco classes desde 1 até 

5, sendo 1 para um desempenho completamente insatisfatório e 5 para um 

desempenho completamente satisfatório, com uma variação linear positiva de 1 valor 

entre as classes intermediárias. Portanto, a conversão dos atributos da escala original 

para a escala padronizada ocorre através dos intervalos de valores propostos no 

Tabela 1. Todos os atributos na escala original são informados por gestores das 

indústrias diagnosticadas utilizando o Instrumento de coleta 2 (APÊNDICE 2). 

 

Tabela 1 – Escala padronizada (𝑣𝑘𝑝𝑖𝑎
) 

Escala qualitativa 

Escala original 
percentual 

(𝑣′𝑘𝑝𝑖𝑎
) 

Escala 
padronizada 

(𝑣𝑘𝑝𝑖𝑎
) 

Desempenho completamente satisfatório 81% a 100% 5 

Desempenho satisfatório 61% a 80% 4 

Desempenho neutro 41% a 60% 3 

Desempenho insatisfatório 21% a 40% 2 

Desempenho completamente insatisfatório 0% a 20% 1 

Fonte: Autor (2021). 

 

Dentre os SF considerados na aplicação do estudo e seus respectivos KPIs 

utilizados o atributo considerado foi 5 para o caso em que o percentual ou graduação 

atingiu 100% ou o valor 5 em escala de importância para o KPI. Para os KPIs que 

atingiram uma faixa percentual maior que 60% e menor que 80% ou um valor 4 na 
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escala de importância, o atributo considerado foi 4. Ainda, os KPIs que atingiram uma 

faixa percentual maior que 40% e menor que 60%, ou um valor 3 na escala de 

importância, o atributo considerado foi 3. No caso dos KPIs cuja faixa percentual se 

concentrou acima de 20% e menor que 40%, ou um valor 2 na escala de importância, 

o atributo considerado foi 2. Por fim, os KPIs com faixa percentual abaixo de 20% ou 

um valor 1 na escala de importância se atribuiu um valor 1. 

Conforme escala padronizada sugerida acima, o KPI1: Taxa de utilização da 

cadeia de abastecimento regional (Brasil), apresenta um desempenho completamente 

insatisfatório pois o percentual original alcançado foi de 20%. Realizando a conversão 

para escala padronizada, podemos observar que o KPI1: Taxa de utilização da cadeia 

de abastecimento regional (Brasil), atingiu o valor 1 da escala padronizada. 

Considerando a escala padronizada, os valores verificados para os atributos 

dos KPIs representam o desempenho a ser verificado para os SF (𝑣𝑠𝑓𝑎
) no contexto 

industrial de aplicação do SMD. Para os SF em que os atributos de desempenho são 

verificados com o uso de um ou vários KPI onde se destaca o SF2: Desenvolvimento 

de novos produtos ou plataformas, SF3: Alterações no modelo de negócio, SF4: Base 

industrial centralizada/descentralizada, SF4: Operação do processo produtivo, SF8: 

Atividades exportadoras, SF11: Implantação da MA, SF13: Impacto da MA, a 

agregação para mostrar o desempenho em um SF ocorre através da média dos 

atributos calculados em cada KPI. 

O cálculo do índice (𝐼𝑎) para mensurar o desempenho da indústria analisada 

em agregar a pontuação obtida nos vinte e dois KPIs identificados para contextualizar 

o estudo, relativizados conforme a importância dos SF que resultaram cada KPI, de 

acordo como a Equação 4: 

 

𝐼𝑎 = ∑ 𝑣𝑠𝑓𝑎

13
𝑠𝑓=1  𝑥 𝑤𝑠𝑓 (4) 

 

Assim, o índice de desempenho é expresso na mesma escala de valores dos 

KPIs, de um desempenho completamente insatisfatório igual a 0 até o Desempenho 

completamente satisfatório equivalente a 5. As atribuições de tais limites foram 

estruturadas de acordo com as experiências e expetativas originadas pelo autor 

durante o desenvolvimento do SMD, de modo que facilite a visão dos gestores sobre 

a realidade do sistema. 
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A complexidade e características de cada empresa demandam certa 

flexibilidade do modelo desenvolvido. Dependendo do modelo de negócio onde o SMD 

será aplicado, alguns KPIs e consequentemente alguns SF e FCS não poderão ser 

considerados.  

O SMD possibilita a avaliação de uma empresa por inteiro ou área específica 

de uma empresa tanto pelo ponto de vista estratégico quanto pelo ponto de vista 

operacional. Nesse sentido, o SMD desenvolvido busca avaliar aspectos relacionados 

à tomada de decisão considerando fatores temporais, fatores humanos e fatores 

operacionais que impactam diretamente na tomada de decisão em empresas ou áreas 

específicas das empresas que desejam implantar ou trabalham com MA. 

Nesse sentido, o uso de KPIs por meio de métricas estabelecidas propicia 

avaliar o sistema estudado tanto pelo ponto de vista quantitativo quanto pelo ponto de 

vista qualitativo. Independente da aplicação total ou parcial dos KPI e suas métricas 

para posterior mensuração o modelo apresentado pode proporcionar suporte 

necessário para os tomadores de decisão. Para tanto, a importância dos SF (𝑤𝑠𝑓𝑓
) 

não incluídos na mensuração de desempenho devem ser redistribuídos linearmente 

entre os SF a serem utilizados, de modo que a soma das importâncias dos SF 

utilizados seja igual a 100%. 

A coleta de dados para a aplicação do modelo proposto considerou 

preferencialmente em sua estrutura questões fechadas e objetivas nos Instrumentos 

de coleta 1 e 2, onde se procurou avaliar cada um dos fatores pelo ponto de vista de 

sua importância no contexto estudado. A partir da composição de um instrumento de 

coleta contendo um total de quinze perguntas objetivas, foi incluído duas questões 

abertas as quais não foram consideradas no cálculo aplicado no modelo sugerido. No 

entanto, as perguntas abertas serviram de elementos norteadores para indicar opções 

de estudos futuros não tratados no tema proposto. Os Instrumentos de coleta 1 e 2 

foram estruturados em Google Forms. 

Por fim, se tem a elaboração de um relato técnico com o objetivo de descrever 

o desempenho negócio analisado, a fim de resumir os principais pontos encontrados 

durante a mensuração além de recomendar possíveis ações que possam ser tomadas 

para a melhoria das condições atuais, não deixando de ressaltar também os pontos 

positivos e a contribuição dos pontos destacados para o resultado global.  
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5 APLICAÇÃO DO SMD 

 

O uso e aplicação de tecnologias emergentes propicia identificar oportunidades 

outrora não exploradas. Porém, ser capaz de decidir e explorar novos conceitos pode 

se traduzir em oportunidades e ameaças devido à necessidade de desvendar o 

caminho a ser traçado e decidir quando, quanto e porque investir. O Brasil, e a 

indústria brasileira, ambiente no qual o trabalho utilizou para referência de estudo e 

aplicação do SMD para análise da cadeia de valor como estratégia competitiva na 

manufatura aditiva apresenta desafios relacionados aos níveis de inovação, e 

aplicação de novas tecnologias.  

Áreas como estrutura da indústria, inovação, estratégia competitiva, fatores 

ambientais, posicionamento da alta gestão, fatores temporais se destacam e a 

necessidade de avaliar cada uma das situações propostas e de mensurar cada uma 

dessas característica considerando o contexto de utilização da MA se tornam 

necessários, pois tomar decisões acerca de investimentos e implantação de novas 

tecnologias em um mercado ainda emergente tanto em capital intelectual quanto em 

capital financeiro limita as possibilidades de se aprender com os erros e experiências 

ao longo do tempo. 

A presente pesquisa propõe um SMD, onde cada uma das características 

associadas ao sucesso e ou insucesso da indústria quando da introdução ou uso da 

MA pudessem servir de alicerce para a decisão de investimento, estruturação e 

aplicação. Inicialmente se identificou as áreas onde a MA emergiu e quais as principais 

tecnologias relacionadas tomaram a vanguarda de aplicação. A partir da identificação 

das tecnologias de MA de maior aplicação e os setores onde têm sofrido influência 

superior devido ao seu uso se buscou identificar quais os FCS são responsáveis pelo 

insucesso e ou sucesso na sua aplicação. A separação entre FCS e SF críticos de 

sucesso expandiu o estudo e a partir da estruturação de indicadores para medir o 

impacto que cada um dos FCS teriam no caso da aplicação da MA tornou o estudo 

viável tanto pelo ponto de vista acadêmico quanto pelo ponto de vista de aplicação 

prática. 

Inicialmente estruturado para atender os principais modelos industriais no 

Brasil, o presente estudo procurou dispor de certa flexibilidade quando da aplicação 

dos indicadores para realização do estudo. Nesse sentido, se buscou a possibilidade 
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de poder explorar e poder adaptar a aplicação do modelo proposto desde que 

considerados os FCS e SF explorados no trabalho. Dessa forma, se conseguiu 

através da aplicação de KPIs, obter resultados que pudessem validar senão 

completamente o modelo proposto, pelo menos frações importantes que mostram que 

o modelo desenvolvido pode sim apoiar os tomadores de decisão a escolher entre as 

diversas possibilidades além de quais identificar as oportunidades em que a 

manufatura aditiva pode e deve ser explorada. 

Quanto ao procedimento aplicado, inicialmente se buscou identificar 

profissionais do mercado e da área acadêmica que utilizam ou estudam a MA. Na 

sequência os FCS foram desdobrados em SF onde cada SF continha pelo menos um 

KPI capazes de medir ou graduar aquele fator pelo ponto de vista do negócio avaliado. 

A seguir, através do Instrumento de coleta 1 a importância de cada um dos SF foi 

identificada.  

A estrutura de aplicação do SMD procurou desdobrar em níveis considerando 

ampliar a sua abrangência a cada subnível criado. Nesse sentido, as possibilidades 

de aplicação e compreensão dos diversos contextos de negócio podem ser avaliadas.  

 

5.1 IMPORTÂNCIA DOS SUBFATORES 

 

A execução contemplou a identificação dos níveis de relevância através da 

aplicação do Instrumento de coleta 1 (Apêndice A), onde os nove especialistas 

pudessem classificar por grau de importância os SF propostos. A Tabela 2, mostra os 

resultados obtidos para a identificação das importâncias dos SF para cada 

especialista e a importância total (média). 

Quanto aos especialistas se entende como sendo profissionais oriundos da 

academia e da indústria que estudam ou atuam em projetos relacionados diretamente 

à manufatura aditiva. Ainda, se procurou explorar tanto o conhecimento técnico quanto 

o conhecimento prático como no caso da empresa onde o SMD foi aplicado cujos 

profissionais atuam diretamente no desenvolvimento de projetos, no caso 

engenheiros, voltados para o uso da manufatura aditiva como também gestores 

responsáveis por implementar e planejar as atividades necessárias para o 

desenvolvimento de matrizes que utilizam a manufatura aditiva. Nesse sentido, se 
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procurou agregar o conhecimento teórico e prático buscando alinhamento quanto às 

decisões tomadas para o desenvolvimento e aplicação dos FCS e seus SF.  

O desdobramento do FCS em características quantificáveis possibilita 

identificar pontos críticos capazes de gerar impacto positivo ou negativo no negócio 

avaliado. A aplicação de KPIs, permite avaliar quantitativamente e qualitativamente as 

características consideradas relevância superior para a indústria e que estejam 

alinhadas ao seu plano estratégico de investimento. Tal delimitação termina por criar 

um caminho onde se pode definir os pontos de interesse da área estudada. Por vezes, 

ranquear os SF segundo os pressupostos do método AHP ajudaram a orientar e 

relacionar as características particulares de cada SF com o mercado da MA atuante 

no Brasil. 

 

Tabela 2 - Subfatores e média das importâncias 

  𝒘𝒔𝒇 (por respondente)   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
𝒘𝒔𝒇 

médio 

SF2 8,1% 8,9% 9,1% 7,4% 9,3% 8,6% 11,1% 8,4% 10,3% 9,0% 
SF6 8,1% 8,9% 9,1% 9,5% 9,3% 6,7% 8,6% 8,4% 8,0% 8,5% 
SF8 8,1% 6,9% 9,1% 7,4% 7,2% 6,7% 11,1% 8,4% 8,0% 8,1% 
SF10 6,3% 8,9% 9,1% 7,4% 9,3% 8,6% 6,2% 8,4% 8,0% 8,0% 
SF11 8,1% 6,9% 9,1% 9,5% 9,3% 8,6% 6,2% 8,4% 5,7% 8,0% 
SF3 8,1% 8,9% 7,1% 9,5% 7,2% 6,7% 8,6% 4,7% 8,0% 7,6% 
SF7 8,1% 6,9% 5,1% 7,4% 7,2% 8,6% 8,6% 8,4% 8,0% 7,6% 
SF4 8,1% 8,9% 7,1% 7,4% 7,2% 8,6% 6,2% 6,5% 8,0% 7,6% 

SF12 8,1% 6,9% 3,0% 7,4% 9,3% 8,6% 8,6% 8,4% 5,7% 7,3% 

SF5 6,3% 6,9% 9,1% 7,4% 7,2% 8,6% 3,7% 8,4% 8,0% 7,3% 
SF9 8,1% 6,9% 7,1% 5,3% 5,2% 6,7% 8,6% 8,4% 8,0% 7,1% 
SF13 8,1% 6,9% 9,1% 7,4% 7,2% 6,7% 3,7% 6,5% 8,0% 7,1% 
SF1 6,3% 6,9% 7,1% 7,4% 5,2% 6,7% 8,6% 6,5% 5,7% 6,7% 

Fonte: Autor (2021). 

 

Se por um lado, torna visível a necessidade de desenvolver produtos como um 

dos principais critérios de alavancagem do negócio estudado, por outro mostra 

também a necessidade de explorar no sentido de desenvolver o capital humano. 

Nesse sentido, mesmo considerando uma área em específico, o conjunto de SF 

elaborados demonstram consistência com a realidade a qual a pesquisa foi modelada. 

Mesmo sendo a MA um dos pilares da nova forma de pensar a indústria, no 

caso a Indústria 4.0, questões relacionadas à implantação, utilização da MA e 

possíveis aplicações engendram um horizonte de necessidades e desafios que 
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precisam ser conhecidas e consideradas na tomada de decisão quando da aplicação 

ou não da MA. 

Quanto ao SF2: Desenvolvimento de novos produtos ou plataformas, tendo 

sido o SF com maior percentual de importância analisado, mostra uma direção quando 

se trata de utilizar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos com um dos 

direcionadores estratégicos da empresa. Nesse sentido, concentrar investimentos 

para identificar necessidades e até mesmo inovar em produtos e serviços inexistentes 

evidencia um caminho e até mesmo uma necessidade para o modelo de negócio 

estudado. Nem sempre inovar pode ser traduzido em atender as necessidades dos 

clientes. Muitas vezes inovar pode significar abrir novos caminhos pelo ponto de vista 

de desenvolvimento de produtos e serviços ainda não existentes. 

No caso do SF6: Capacitação da mão-de-obra, concomitantemente a 

necessidade de se avançar na capacidade de desenvolvimento de novos produtos 

buscando atender as necessidades do mercado, o aperfeiçoamento da mão-de-obra 

aparece como um importante norteador. Identificar perfis que atendam a necessidade 

evidenciada ou desenvolver as habilidades necessárias parra o cumprimento das 

atividades propostas trará sustentação necessária para se ter sucesso na aplicação 

de novas tecnologias como no caso da MA. Traduzir as necessidades futuras para o 

presente pode demandar a identificação de habilidades profissionais até então não 

exploradas. Ser capaz de atuar em múltiplos canais ou ambientes de negócio com 

níveis de complexidade diferentes exige de a mão-de-obra desenvolver características 

como adaptabilidade e resiliência. Dessa forma, análogo a evolução tecnológica e 

conjunção de áreas como engenharia e TI, o desenvolvimento das capacidades 

humanas aparecem como segundo maior SF a ser explorado. 

Quanto ao SF8: Atividade exportadora, O impacto em não conseguir identificar 

oportunidades externas e internas pode resultar em perdas significativas ao negócio, 

principalmente no caso de empresas que atuam nos diferentes mercados mundiais. 

No caso da utilização da MA onde predominam o uso de tecnologia e matérias-primas 

desenvolvidas internacionalmente, não considerar as flutuações cambiais ou até 

mesmo as Leis de incentivo para o desenvolvimento industrial regional pode impactar 

diretamente a utilização ou implantação da MA. Ainda, a identificar as oportunidades 

e riscos relacionados às necessidades de exportação de produtos, equipamentos e 
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até mesmo conhecimento são algumas das características que devem ser 

consideradas.  

Com menor relevância no estudo aplicado aparece os SF com a menor média 

de importância avaliada como no caso do SF11: Implantação da MA, SF3: Alteração 

do modelo de negócios e SF7: Incertezas externas que segundo os respondentes não 

possuem importância suficiente ao ponto de impactar suas atividades fins. Nesse 

sentido parte dos SF utilizados no SMD desenvolvido possuem maior orientação 

estratégica e participam com maior relevância quando se trata da necessidade de 

tomada de decisão da alta gestão. 

Além disso, devido a área estudada estar concentrada predominantemente em 

aspectos técnicos, avaliar SF relacionados aos níveis de impacto e necessidade de 

centralizar ou descentralizar a base industrial devido ao uso ou implantação da MA 

quanto a objetivos de se atingir maior abrangência do modelo industrial implantado 

pode não se mostrar interessante. 

Ainda, aspectos responsáveis por avaliar a produção de pequenos lotes, e a 

disponibilidade de peças de reposição vinculados às condições de armazéns digitais 

foram destaque quando se perguntou quais outros elementos podem vir a 

complementar os fatores utilizados no estudo.  

Finalmente, para os respondentes se faz necessário avaliar toda a cadeia em 

detrimento de um processo a parte. No caso de serviços orientados à projetos, os 

respondentes destacam a ampla utilização de softwares de simulação mecânica cujos 

permitem extrair maiores benefícios na hora de utilizar a MA. Quanto a confiabilidade 

dos resultados obtidos, ou coerência dos julgamentos realizados, a razão de 

consistência de cada uma das matrizes paritárias das importâncias dos SF avaliados 

está abaixo de 10%. 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTEXTO 

 

Segundo dados fornecidos pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDi), onde a manufatura aditiva aparece como um dos pilares para “fusão 

dos mundos físico, digital e biológico” dentro do contexto da Indústria 4.0 a baixa 

posição do Brasil no índice global de competitividade medido a partir do ano de 2016, 
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sexagésimo nono (69°) lugar, contribui negativamente para a adoção e uso de novas 

tecnologias no país (ABDi, 2017).  

No contexto da MA no Brasil, grupos de trabalho e universidades tem 

despendido esforço e atenção para a manufatura aditiva, como no caso da Escola de 

Engenharia de São Carlos (EISC) da USP onde no ano de 2014 desenvolveu projetos 

voltados para otimização de cabeçotes intercambiáveis para impressoras 3-D 

portáteis, gerando inclusive uma patente de invenção (EESC-USP, 2014). Em 

contraste, segundo relatório da empresa AMFG, focada em softwares de automação 

para manufatura aditiva, até o final de 2018, o mercado global para esta tecnologia 

estava estimado em $9,3 bilhões de dólares. Somente em estrutura de hardware, 

software, materiais e serviços, houve um acréscimo de 18% em relação ao ano de 

2017. Ainda, somente o mercado americano, participam desta indústria 171 

organizações, distribuídas entre fabricantes de hardware, venda de software, 

desenvolvedores de materiais e fornecimento, institutos de pesquisa, fabricantes de 

sistemas de pós-processamento e companhias de processos de inspeção e qualidade 

como ASTM e ISO. Destaque para as empresas Desktop Metal ($1.5bn), Carbon 

($1.7bn) e Formlabs ($1.06bn) com valor de mercado acima de $1 Bilhão de Dólares.  

Do total de empresas inseridas no contexto da MA, 74% são privados e 26% 

empresas públicas. De acordo com o relatório emitido pela Wholers Associates, até o 

ano de 2020, o mercado de produtos e serviços de manufatura aditiva teria atingido a 

marca de $10.8 bilhões de dólares. 

Como consequência, além da tecnologia de equipamentos, materiais e 

processos estarem modificando o cenário da manufatura, oportunidades começam a 

ser exploradas no campo do armazenamento e distribuição de peças de reposição 

como no caso da indústria aeronáutica, onde em 2017 já compreendia cerca de 19% 

do mercado voltado para MA. Nessa linha, algumas empresas voltadas para o setor 

aeroespacial como a Boeing, Lockheed Martin, General Eletric e Airbus realizam 

grandes investimentos em MA que podem contribuir para redução dos prazos de 

entrega, redução de peso das peças e produtos produzidos além da diminuição dos 

custos operacionais (DSIAC, 2019). 

Nesse cenário, o Brasil por meio de órgãos governamentais, instituições de 

ensino e setor privado precisa integrar conhecimento e ampliar sua rede de 

investimento se quiser participar ativamente e melhorar sua posição no índice global 
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de competitividade além de abrir caminho para a inovação e o desenvolvimento em 

pesquisa e transformação do conhecimento adquirido. Conforme estudo realizado por 

Sigahi e Andrade (2017), onde verificam o montante de pesquisas realizadas no Brasil 

entre 2011 e 2016 sobre a indústria 4.0, e consequentemente o contexto da MA, os 

autores identificam o tema manufatura aditiva como sendo uma sub área do estudo e 

destacam que mesmo sendo o tema MA um com maior número de pesquisas 

contemplando 20% do total de pesquisas realizadas, fica atrás apenas da inteligência 

artificial onde a média de artigos publicados entre 2011 e 2016 foi de 3,75 artigos/ano 

tendo sido publicado o primeiro artigo somente em 2013. 

Contudo, a empresa avaliada se trata de uma multinacional fabricante de 

ferramentas motorizadas para os mercados florestal, agropecuário, construção civil, 

conservação e jardinagem com sede na Alemanha e filiais nos cinco continentes. 

Como previamente proposto quanto ao ambiente em que o trabalho busca avaliar e 

devido à complexidade da operação e a disponibilidade de informações, a aplicação 

do SMD se concentrou na filial Brasileira da multinacional.  

O SMD está estruturado de forma a atender à demanda de grande e pequenas 

empresa que buscam avaliar e conhecer melhor os processos de tomada de decisão 

necessários para introdução e ou utilização da MA. Buscando objetividade na 

aplicação do trabalho se decidiu avaliar um setor pertencente ao negócio onde são 

produzidos moldes de injeção de alumínio e a MA é amplamente aplicada na produção 

de canais de refrigeração dos moldes, de forma ostensiva como solução em termos 

de ganho de produtividade, redução do tempo de ciclo, melhora na qualidade das 

peças injetadas, aumento da velocidade no processo de injeção e melhora na 

qualidade do produto final. Ainda, a ferramentaria em análise é considerada elemento 

chave para o modelo de negócio pois a reforma, o desenvolvimento e a implantação 

de novas matrizes de injeção são as ferramentas chave para a continuidade e 

vanguarda da empresa analisada. 

Para adequar as informações disponibilizadas pela empresa às possibilidades 

de avaliações propostas, o uso dos subfatores SF3: Alterações no modelo de negócio, 

SF4: Operação do processo produtivo, SF8: Atividade exportadora, SF9: Tamanho da 

indústria com os seus respectivos KPIs não foram considerados pois tais medidas se 

somam à necessidade de avaliar a empresa de forma ampla e abrangente pelo ponto 

de vista da utilização da MA. Por se tratar de uma área específica e técnica, cada um 
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dos FCS avaliados contemplam características com foco na aplicação específica tanto 

pelo ponto de vista de máquinas, materiais e tecnologias quanto pelo ponto de vista 

da utilização e preparação da mão-de-obra. A seguir os SF avaliados são detalhados 

conforme as características identificadas como sendo importantes no setor de 

construção e validação de matrizes de injeção de alumínio. 

 

5.2.1 FCS 1: SF 1: Base industrial centralizada/descentralizada 

 

- KPI1: Taxa de utilização da cadeia de abastecimento regional (Brasil): 

Segundo o modelo de negócio avaliado, o montante de insumos (R$) comprados no 

mercado interno pelo montante de insumos comprados (R$), no caso analisado se 

aplica desde que considere como produto os componentes da MA para os moldes. 

Mesmo que a matéria-prima para produção de componentes provenientes da MA seja 

importada, se considera a fonte como sendo nacional o componente produzido e 

fornecido por fabricante do mercado brasileiro. A exemplo do caso estudado, 

aquisições de componentes provenientes da MA são realizadas utilizando base de 

fornecedores brasileiros. A empresa analisada, utiliza os serviços de terceiros, no 

caso o Cetemp/Senai, para impressão de componentes oriundos da MA; 

- KPI2: Taxa de utilização da cadeia de abastecimento global (um ou mais 

países): O montante de insumos comprados no mercado externo (R$) pelo montante 

de insumos comprados (R$) pode ser avaliado a partir do valor disponível para 

investimento no desenvolvimento da MA. Além disso, se considera as requisições 

diretas aos fornecedores internacionais como participante do total de insumos 

comprados no mercado externo. No caso do modelo de negócio avaliado, muitos 

itens, por questões estratégicas estão sendo fornecidos pelo site europeu (Alemanha), 

pois a filial brasileira depende neste caso do fornecimento externo. Tais itens, se 

encontram sob responsabilidade e desenvolvimento pela filial europeia. 

 

5.2.2 FCS 2: SF 2: Desenvolvimento de novos produtos ou plataformas 

 

- KPI3: Investimento em P&D em relação ao investimento total de novos 

produtos ou plataformas: Segundo o modelo de negócio avaliado, o total de 

investimento (R$) em P&D anual pelo total de investimento total anual de novos 
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produtos ou plataformas é aplicável e capaz de ser medido, considerando o número 

de horas disponíveis dos profissionais de engenharia. Colaboradores oriundos da área 

de engenharia que estejam atuando no processo de validação da MA, são 

considerados como projeto e desenvolvimento de novos produtos ou plataformas; 

- KPI4: Taxa de desenvolvimento de novos produtos: Assim como no caso da 

possibilidade de mensurar o investimento em P&D, se aplica o parâmetro de medição 

da taxa de desenvolvimento a partir do número de moldes em atividade, ou melhor, 

moldes que estão em processo de teste e validação utilizando componentes 

provenientes da MA. 

 

5.2.3 FCS 3: SF 5: Materiais e equipamentos 

 

- KPI10: Investimento em modernização em relação ao investimento total: O 

investimento em modernização de materiais e equipamentos (R$) pelo investimento 

total no período considerado se aplica considerando o valor total do plano de 

investimento proposto. No modelo avaliado, são considerados investimento em 

modernização tudo aquilo que se tem definido como sendo pertencente à chamada 

“Sala de Tecnologia”, local e responsáveis por realizar o desenvolvimento de 

máquinas, materiais e implantação de novas tecnologias; 

 

5.2.4 FCS 3: SF 6: Capacitação da mão-de-obra 

 

-  KPI11: Taxa de investimento em treinamento e aperfeiçoamento da força de 

trabalho: O investimento (R$) em treinamento e aperfeiçoamento no período pelo 

investimento total (R$) no mesmo período é aplicável considerando o valor total do 

plano de investimento através da realização de cursos, visitas técnicas, seminários 

nacionais e internacionais. O Nível de conhecimento da tecnologia da MA: A aplicação 

de novas tecnologias como no caso da utilização da MA demanda das empresas 

investir e conhecimento para que seus colaboradores estejam preparados para 

compreender, implantar e utilizar a MA. No modelo de negócio onde o trabalho foi 

aplicado, o investimento em preparação da mão-de-obra é necessário e constante 

pois as tecnologias disponíveis da MA oferecem um leque de possibilidades e a 
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empresa avaliada tem investido cada em tecnologias derivadas da MA como o SLM e 

LMD. 

 

5.2.5 FCS 4: SF 7: Incertezas externas 

 

- KPI12: Custo com matéria-prima importada em relação ao custo total de 

matéria-prima: No modelo avaliado, o custo da matéria-prima importada pelo custo 

total de matéria-prima pode ser avaliado considerando apenas os moldes que utilizam 

alguma componente proveniente da MA. Toda a matéria-prima para produção de 

moldes é proveniente de empresas estabelecidas em território nacional. Neste caso, 

a análise acontece em cima da produção, desenvolvimento e obtenção de moldes de 

injeção. 

 

5.2.6 FCS 5: SF 10: Visão da gestão/Capacitação da Gestão 

 

- KPI16: Nível de conhecimento da tecnologia da MA pela gestão: No modelo 

de negócio avaliado, tanto a mão-de-obra constituída pelos grupos de colaboradores 

pertencentes aos diversos processos fabris quanto os colaboradores responsáveis 

pela gestão do negócio demandam atualização constante a respeito das tecnologias 

de manufatura aditiva disponíveis e utilizadas pela empresa. 

 

5.2.7 FCS 6: SF 11: Implantação da MA 

 

- KPI17: Eficiência (horas utilizadas em relação as horas disponíveis): No 

modelo avaliado, a taxa de eficiência é avaliada considerando as atividades diárias 

utilizadas por analistas e estagiários a partir da realização de fóruns semanais de 

acompanhamento (follow-up). Além disso, horas utilizadas pelo pessoal de fábrica 

pode ser também considerado desde que os colaboradores participem de atividades 

relacionadas à novos desenvolvimentos. 
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5.2.8 FCS 6: SF 12: Indústria 4.0 

 

- KPI19: Nível de integração do SIG: Quanto ao nível de integração do sistema 

integrado de gestão, diretrizes como automação dos processos relacionados à MA 

têm sido avaliados, modificados e medidos. No entanto a área avaliada demonstra 

que medidas têm sido aplicadas, porém conforme avaliação (APÊNDICE A1), 

apresenta certa timidez quanto à real aplicação e transformação para o novo modelo 

industrial 4.0. Pelo ponto de vista temporal, comparando a empresa avaliada com 

outras empresas nacionais, a “timidez” (avaliação mediana) para implantação dos 

modelos da indústria 4.0 são incomparáveis com os modelos utilizados no Brasil e 

novamente, a questão inovação e estratégia competitiva aparecem como base para o 

avanço de novas ideias. 

 

5.2.9 FCS 6: SF 13: Impacto da manufatura aditiva 

 

- KPI20: Taxa de redução do número de processos de manufatura: No modelo 

avaliado o número de processos por linha de produto após a implantação da MA pelo 

número de processos por linha de produto antes da implantação da MA é aplicável 

pois o número de componentes dos moldes pode reduzir ou ampliar quando se utiliza 

a MA. 

 

5.3 MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A estrutura do SMD considerou a possibilidade de aplicação do modelo tanto 

em empresas de grande porte como em empresas de pequeno porte atuantes no 

mercado industrial brasileiro. Como apresentado na seção anterior, alguns FCS e SF 

não necessariamente precisam ser considerados dadas as características e 

circunstância envolvidas no modelo de negócio estudado. Para tanto, conforme 

proposto no desenvolvimento do SMD, a importância dos SF não contemplados na 

mensuração do desempenho do estudo de caso em questão deve ser redistribuída 

entre os SF mensurados. A Tabela 3, mostra a importância dos SF2: Desenvolvimento 

de novos produtos, SF1: Base industrial centralizada/descentralizada, SF5: Materiais 

e equipamentos, SF7: Incertezas externas, SF11: Implantação da Manufatura Aditiva, 
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SF13: Impacto da Manufatura Aditiva remanescentes e recalculados onde são 

realizados ajustes considerando o somatório das importâncias perfazendo os 100% 

(Importância recalculada). 

A aplicação do trabalho no contexto da construção e validação de matrizes de 

injeção em uma indústria multinacional que desenvolve, fábrica e comercializa 

ferramentas motorizadas como podadores, roçadeiras e motosserras, colocam a MA 

como pilar importante na introdução e uso de novas tecnologias e de certa forma 

concentra as ações e decisões estratégicas relacionadas à sua aplicação e 

aproveitamento. Ainda, o desenvolvimento de um SMD onde são possíveis identificar 

FCS e SF que impactam a aplicação da MA através da quantificação de KPIs 

específicos abre caminho para explorar as diferentes facetas relacionadas à tomada 

de decisão que envolve o seu uso e aproveitamento nos diferentes modelos de 

negócios existentes. 

 

Tabela 3 – Importância dos SF e importância recalculada 

 𝒘𝒔𝒇 𝒘𝒔𝒇 (recalculada) 

SF1 6,7% 9,65% 

SF2 9,0% 12,97% 

SF5 7,3% 10,49% 

SF6 8,5% 12,24% 

SF7 7,6% 10,92% 

SF10 8,0% 11,53% 

SF11 8,0% 11,47% 

SF12 7,3% 10,56% 

SF13 7,1% 10,17% 

Total 69,5% 100% 

Fonte: Autor (2021). 

 

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos com a mensuração de desempenho 

realizada para a análise da estratégia competitiva na utilização de manufatura aditiva 

na indústria estudada, com o uso do Instrumento de coleta 2 (Apêndice B). 

Para padronizar os atributos, foi calculado a média entre cada um dos KPIs 

pertencentes ao mesmo SF. Os KPIs com maior relevância se concentraram nos 

fatores relacionados aos níveis de investimento em P&D, o custo da matéria-prima e 

a taxa de redução no número de processos. Os KPIs com atributo 4, como no caso 

da taxa de utilização da cadeia de abastecimento e a taxa de investimento em 
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treinamento e aperfeiçoamento da força de trabalho se concentraram na faixa maior 

que 60% e menor que 80%. Já os KPIs com relevância 1, como no caso da taxa de 

desenvolvimento de novos produtos, taxa de utilização da cadeia de abastecimento 

global e investimento em modernização atingiram o menor percentual se 

concentrando abaixo de 20% ou escala do atributo 1. 

Para o subfator SF2: Desenvolvimento de novos produtos ou plataformas, a 

empresa avaliada aplica 100% do investimento anual previsto para pesquisa e 

desenvolvimento, o que demonstra forte orientação para modernização, aplicação e 

introdução de novas ideias e produtos. Em se tratando de projeto e desenvolvimento 

de moldes e matrizes, somente no ano de 2020, cerca de dez novos moldes foram 

desenvolvidos e disponibilizados para o sistema produtivo.  

 

Tabela 4 – Resultado do índice de desempenho 

KPI 𝒗𝒌𝒑𝒊𝒂
 𝑰𝒂 

Escala 
qualitativa 

KPI1: Taxa de utilização da cadeia de 
abastecimento regional (Brasil) 

1 

3,40 
Desempenho 

Neutro 

KPI2: Taxa de utilização da cadeia de 
abastecimento global (um ou mais países) 

4 

KPI3: Investimento em P&D em relação ao 
investimento total de novos produtos ou 

plataformas 
5 

KPI4: Taxa de desenvolvimento de novos 
produtos 

1 

KPI10: Investimento em modernização em 
relação ao investimento total 

1 

KPI11: Nível de conhecimento da 
tecnologia da MA 

4 

KPI12: Custo com matéria-prima 
importada em relação ao custo total de 

matéria-prima 
5 

KPI16: Nível de conhecimento da 
tecnologia da MA pela gestão 

4 

KPI17: Eficiência (horas utilizadas em 
relação as horas disponíveis) 

3 

KPI19: Nível de integração do SIG 3 

KPI20: Taxa de redução do número de 
processos de manufatura 

5 

Fonte: Autor (2021). 

 

Ainda em 2020, houve um acréscimo de 3% no número de moldes em atividade 

considerando a mão-de-obra de um analista de ferramentaria, com 50% do total de 

tempo dedicado ao projeto, a utilização de um estagiário em tempo integral e a 

utilização dos recursos de uma ferramentaria, neste caso considerando a aplicação 
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de 100% dos encargos necessários para a realização do trabalho pois é dedicado 

para o desenvolvimento de MA, materiais, tratamentos térmicos e revestimentos 

superficiais.  

Mesmo o FCS2: Inovação despontando como um dos fatores com maior 

destaque na empresa estudada, o desempenho do KPI3: Investimento em 

P&D/Investimento total de novos produtos ou plataformas se destaca ao passo que o 

KPI4: Taxa de desenvolvimento de novos produtos em relação ao montante de 

produtos desenvolvidos pela empresa avaliada apresenta um baixo percentual. Não 

necessariamente, investir em P&D resulta diretamente em maior volume de produtos 

desenvolvidos. O investimento em P&D busca a vanguarda do que ainda não existe 

no mercado enquanto a implantação e o desenvolvimento de novos produtos podem 

acontecer de forma lenta, porém com forte respaldo técnico como no da empresa 

avaliada. 

No caso do FCS3: Estratégia competitiva onde o subfator SF5: Materiais e 

equipamentos é apreciado, os níveis de aplicação dos investimentos em 

modernização previstos para o ano de 2020, ocuparam 2% do total de investimentos 

previsto no setor de ferramentaria no mesmo período. Ainda, quanto à taxa de 

investimento em treinamento e aperfeiçoamento da força de trabalho, do subfator SF6: 

Capacitação da mão-de-obra, do total de investimento previsto para o ano de 2020, 

63% foram utilizados em viagens internacionais e nacionais considerando visitas 

técnicas e congressos o que demonstra o impacto das questões globais relacionadas 

aos problemas com o COVID-19. Nesse ponto, os níveis de investimento em 

modernização de materiais e equipamentos apresenta um percentual bastante baixo 

em relação ao total de investimentos planejados apesar de existirem esforços 

constantes de modernização e aplicação de novas soluções. Para a indústria avaliada, 

o uso da MA encontrou seu lugar e tem sido explorado ampla e irrestritamente, porém 

considerando ao montante total de investimentos previstos ocupa uma pequena 

parcela. Apesar da taxa de modernização dos materiais e equipamentos utilizados na 

MA ser baixa, a taxa de investimento em aperfeiçoamento da força de trabalho com 

foco na MA no período considerado concentra maior parcela de investimento o que 

demonstra a necessidade de atualizar constantemente as pessoas envolvidas no uso 

da MA.  
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Para o subfator SF10: Visão da gestão, o nível de conhecimento da tecnologia 

da MA abrange tanto a mão-de-obra operacional quanto a mão-de-obra estratégica 

pois a tomada de decisão quando da necessidade de investimento passa por incluir o 

montante de treinamento e capacitação das pessoas envolvidas com a MA. O FCS5: 

Posição da gestão alcança o status estratégico e seu desempenho é considerado 

satisfatório e o atributo alcança uma escala padronizada 4, quanto à capacitação da 

gestão e percepção de que a e desdobramento das estratégias relacionadas à MA 

são adequadas considerando o contexto da empresa. Nesse caso, o processo de 

tomada de decisão incluindo mercados nacionais e internacionais torna o contexto 

complexo e informações detalhadas a respeito dos possíveis impactos em cada um 

dos fatores críticos de sucesso vem a contribuir para fortalecer a posição daqueles 

que irão por fim decidir.  

O subfator SF11: Implantação da MA, em termos de eficiência apresenta 

resultados modestos atingindo apenas um desempenho neutro, escala padronizada 

3, até porque a complexidade da tecnologia demanda uma curva de aprendizado um 

tanto quanto longa sempre que novos desenvolvimentos são iniciados. Ainda, o total 

de horas disponíveis alocadas para a realização das atividades apresenta uma taxa 

de 50%, onde somente metade das horas previstas são utilizadas para o período 

determinado. Reuniões de acompanhamento e discussão de casos são realizadas 

buscando aproveitamento do tempo previsto. Nesse sentido o FCS6: Temporal 

apresenta uma velocidade de implantação moderada, situação quando o 

aproveitamento do tempo necessário para implantação apresenta oportunidades de 

ampliação. Mesmo com atividades de acompanhamento sendo executadas, se 

sobressai a complexidade das atividades envolvidas pois o desenvolvimento em curso 

demanda suporte de mão-de-obra de áreas diferentes e estrutura fabril para que as 

atividades aconteçam dentro do planejado. 

Quanto ao subfator SF7: Incertezas externas, o indicador do custo da matéria-

prima importada sobre custo total da matéria-prima, se mostrou ineficaz pois toda a 

matéria-prima utilizada para o processo de MA provém de fornecimento externo. Em 

comparação com outras regiões e ou países, pelo ponto de vista de investimento em 

MA o Brasil não se mostra competitivo. Dessa forma o FCS4: Ambiental se mostra 

desguarnecido de provisões regionais e termina por estabelecer dependência 

completa do abastecimento externo. Importante, destacar que por um lado existe a 
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aplicabilidade e a necessidade de estabelecer níveis de competitividade cada vez 

maiores da indústria nacional, por outro, aparentemente, a existência de um abismo 

tecnológico nas bases da cadeia de abastecimento termina por frear o avanço das 

condições ambientais necessárias para o país de destacar pelo ponto de vista de 

competitividade.  

O subfator SF13: Impacto da MA, cujo desempenho com o atributo para o KPI 

como sendo 5, desempenho completamente satisfatório, as possibilidades de 

utilização da MA passam pelo constante aprimoramento e simplificação do número de 

processos de manufatura envolvidos. Nesse ponto, a redução drástica do número de 

processos após a implantação da MA se mostrou como um dos fatores de maior 

importância pois o número de componentes dos moldes após a introdução da 

tecnologia da MA propiciou a simplificação e aumento da eficiência dos moldes 

utilizados. O número de processos por linha de produtos antes da implantação da MA 

reduziu em 97% após a implantação. Nesse sentido o FCS6: Temporal, apresenta o 

maior ganho relativo devido à implantação da MA. 

Por fim, o FCS1: Estrutura da indústria, onde o subfator SF1: Base industrial 

centralizada/descentralizada é medido, mostra que a empresa avaliada aplica 20% do 

total disponível na cadeia de abastecimento regional (Brasil) sendo que 80% do total 

disponível é demandado da cadeia de abastecimento global (um ou mais países). A 

grande diferença entre as taxas de utilização das cadeias de abastecimento regional 

e global corrobora com a baixa posição do Brasil em termos de competitividade 

inclusive quando se fala da disponibilidade de insumos de maior valor agregado como 

no caso dos insumos utilizados na MA. Como no caso de a empresa avaliada ser uma 

multinacional, garante acesso a aquisição de insumos no mercado internacional o que 

a ajuda em dois sentidos. Em primeiro lugar, facilita a aquisição e negociação e por 

outro lado garante níveis maiores de competitividade uma vez que tem acesso a maior 

variedade de insumos de primeira linha. Dessa forma fica em destaque a forte 

tendência em renunciar à utilização da cadeia de abastecimento regional em 

detrimento da cadeia de abastecimento global. Apesar de a empresa estar situada no 

Brasil, os insumos utilizados para aplicação da MA, em sua maioria, provêm de outros 

países.  
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5.4 SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

Identificar os FCS responsáveis pelo sucesso e ou insucesso de uma empresa 

considerando as complexidades que movem a indústria dentro do contexto nacional e 

internacional demonstrou ser um grande desafio. Identificar KPIs que sustentem o 

SMD com o uso de atributos aplicados a partir de uma escala padronizada, possibilitou 

identificar entre os FCS e seus respectivos SF quais são relevantes para o negócio 

avaliado.  

Se por um lado alguns FCS buscam identificar características estruturais, por 

outro lado, os fatores críticos diretamente ligados à inovação, ao ambiente onde a 

análise pode acontecer, às questões relacionadas à gestão e finalmente às condições 

em que a estratégia de implantação da MA deve ocorrer, também foram considerados. 

Ainda, estratificar os FCS em SF e utilizar KPIs mensuráveis por meio do uso de 

atributos, possibilitou ampliar e detalhar o campo de estudo pelo ponto de vista 

estrutural e de análise quando da aplicação do modelo desenvolvido.  

Para a completa aplicação do SMD proposto, aumentar o número de empresas 

e ou áreas de negócios avaliados cria oportunidade para solidificar o modelo 

desenvolvido. Poder cruzar o desempenho obtido de cada um dos KPIs aplicados em 

cada uma das empresas avaliadas considerando suas complexidades e mercados em 

que estão inseridas abre uma nova janela de oportunidade e ampliação do estudo. 

Quanto ao FCS1: Estrutura da indústria SF1: Base industrial 

centralizada/descentralizada, que engloba o KPI1: Taxa de utilização da cadeia de 

abastecimento regional (Brasil) e o KPI2: Taxa de utilização da cadeia de 

abastecimento global (um ou mais países), poder ampliar a compreensão e impacto 

que a MA causa nos modelos centralizados e descentralizados pode ser uma boa 

alternativa a ser abordada. Ainda, procurar identificar ou desenvolver fornecedores 

regionais que possuam disponibilidade e qualidade de insumos comparáveis aos 

insumos estrangeiros permitiria melhorar o atributo do KPI1 para uma escala 

qualitativa senão satisfatória, no mínimo neutra. Poder comparar e identificar 

características necessárias para o desenvolvimento da cadeia de abastecimento 

regional, pode ser uma estratégia de rápida aplicação e execução além de propiciar o 

desenvolvimento regional para fortalecer o uso da MA no Brasil.  
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No caso do FCS2: Inovação SF2: Desenvolvimento de novos produtos ou 

plataformas, composto pelo KPI3: Investimento em P&D pelo total de novos produtos 

ou plataformas e o KPI4: Taxa de desenvolvimento de novos produtos, aprofundar o 

entendimento que os modelos de inovação alcançam ao integrar novas tecnologias 

como internet das coisas, inteligência artificial, simulações e o uso da MA poderia ser 

uma possibilidade a ser estudada e discutida. Nesse sentido uma vez que o KPI3 

esteja tendo um desempenho completamente satisfatório, talvez repensar a 

distribuição de investimento e concentrar maiores esforços na aplicação e ampliação 

do uso da MA ajudaria a incrementar o KPI4 cujo atributo apresentou um desempenho 

completamente insatisfatório. Se por um lado, existe a compreensão de que investir 

em P&D é necessário para a continuidade do modelo de negócio, por outro, deixar em 

segundo plano uma tecnologia que vem ganhando atenção quanto à sua aplicação e 

relevância mostra certo despreparo ou desatenção quanto ao aproveitamento da MA. 

Explorar novas possibilidades considerando as necessidades da empresa com o uso 

da MA pode inclusive demandar aumento dos níveis de investimento em P&D porém 

com taxas de retorno maiores pois as possibilidades a serem exploradas com a MA 

neste momento tem se mostrado amplas e irrestritas.  

O FCS3: Estratégias competitiva SF5: Materiais e equipamentos e SF6: 

Capacitação da mão-de-obra, avaliados pelos atributos dos KPI10: Investimento em 

modernização pelo investimento total e o KPI11: Taxa de investimento em treinamento 

e aperfeiçoamento da força de trabalho, com foco na operação do processo produtivo, 

abre uma gama de opções a serem exploradas e neste caso, somente o FCS3 teria 

corpo e estrutura para realizar um estudo onde novos KPI e subáreas envolvidas 

podem ser estudadas. Desenvolver a mão-de-obra sem investir em modernização dos 

materiais e equipamentos aparenta certo despreparo quanto a aplicação e 

aproveitamento do que se ensina em relação ao que se utiliza. Melhorar as condições 

de investimento em modernização além de possibilitar ampliar o atributo do KPI10 

para um desempenho satisfatório pode inclusive ser incluído nas metas de 

desenvolvimento em P&D pois pesquisar e aplicar o conhecimento alcançado 

certamente demanda modificação ou melhoria das condições estruturais do negócio 

avaliado. Além de permitir melhor uso do conhecimento adquirido e desenvolvido pela 

força de trabalho através da ampliação dos níveis de aperfeiçoamento. 
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Já no caso do FCS4: Ambiental SF7: Incertezas externas onde aplica o KPI12: 

Custo da matéria-prima importada pelo custo total da matéria-prima, apresenta um 

desempenho completamente satisfatório. Todavia, explorar novas possibilidades de 

abastecimento e ou novos mercados, até mesmo pelo ponto de vista regional, indica 

um caminho passível de ser desenvolvido. Até o presente momento, a empresa 

avaliada utiliza matéria-prima importada pela simples inexistência de matéria-prima no 

mercado local, Brasil, o que se apresenta como uma oportunidade a ser explorada. 

Não ter bases comparativas quanto ao custo do insumo pela sua inexistência no 

mercado regional pode esconder uma armadilha pois os movimentos do mercado 

impõem oscilações tanto no preço quanto no abastecimento. 

As empresas de maneira geral dependem da força de trabalho e da qualidade 

de seus colaboradores, nesse sentido o FCS5: Posição da gestão SF10: Visão da 

gestão/ Capacitação da gestão, composto pelo KPI15: Grau de conhecimento da 

tecnologia da MA, aparece como um potencial qualificador das possibilidades a serem 

exploradas quando considerados o potencial humano.  

Considerar questões voltadas para os níveis de aceitação e desenvolvimento 

das pessoas avaliadas se apresenta como uma boa opção para ampliação do estudo 

e atingimento de um desempenho completamente satisfatório, pois mesmo com todos 

os recursos tecnológicos que nossa era oferece, o ser humano continua a tomar 

posição central nos processos de negócio.  

Desenvolver e preparar os tomadores de decisões quanto ao uso e emprego 

de novas tecnologias cria sinergia entre o conhecimento e a aplicação prática além de 

propiciar a ampliação da visão sobre as necessidades do negócio. Neste ponto, o 

aprofundamento dos níveis de conhecimento dos gestores, ajuda inclusive na tomada 

de decisão quanto aos níveis de investimento e áreas, setores e tecnologias que 

podem ser exploradas. 

Finalmente, as demandas referentes à implantação da MA, o desenvolvimento 

da indústria 4.0 e ao impacto que a MA pode gerar torna o FCS6: Temporal, um fator 

crítico de sucesso capaz de impactar a cadeia de abastecimento e os processos 

produtivos vinculados, os níveis de integração referente aos sistemas de informação 

e a simplificação ou otimização dos processos. Concomitantemente, os SF vinculados 

como o SF11: Implantação da MA, o SF12: Indústria 4.0 e o SF13: Impacto da MA 

criam sustentação para a aplicação qualitativa e quantitativa dos KPIs pertencentes à 
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estrutura do FCS6. Nesse sentido, são atribuídos ao SF11 o KPI16: Eficiência ao 

passo que ficam vinculados ao SF12 o KPI18: Nível de integração. Quanto ao SF13, 

o KPI19: Taxa de redução do número de processos de manufatura aparece como 

qualificador. 

O KPI16: Eficiência cujo atributo aparece com um desempenho neutro, 

gerenciar projetos de desenvolvimento voltados para o uso da MA tem se mostrado 

complexo. A MA, no caso da empresa avaliada pertence a um campo maior de 

aplicação cujo foco se concentra no projeto e desenvolvimento de matrizes de injeção, 

e a MA tem sido amplamente utilizada para a produção de canais de refrigeração. 

Todavia, melhorar os níveis de integração entre as equipes participantes e a alocação 

de mão-de-obra dedicada pode contribuir para impulsionar o desempenho do atributo 

relacionado à eficiência. 

Quanto ao KPI18: Nível de integração do SIG, com desempenho neutro, abre 

caminho para buscar melhorias relacionadas à aplicabilidade dos quesitos da Indústria 

4.0 e até mesmo revisão das diretrizes como a necessidade de ampliação de estudos 

e avaliações referentes à automação dos processos fabris. Referente ao KPI19: taxa 

de redução do número de processos, a MA tem mostrado sua grande capacidade 

podendo ser confirmado através do alto desempenho atingido no atributo qualitativo. 

A substituição de processos existentes frente à ao uso da MA, tem contribuído para 

um alto desempenho, porém o conhecimento adquirido pode ser aproveitado para 

servir de modelo e motivar os tomadores de decisão a direcionar os investimentos em 

P&D relacionados à MA.  

Com isso, se completa o ciclo de avaliação e proposição de oportunidades 

frente aos KPIs desenvolvidos. Os SF vinculados aos KPIs compõe a estrutura do 

SMD que suportam cada um dos FCS identificados e aplicados no estudo. Tanto os 

aspectos qualitativos quanto as questões quantitativas desenvolvidas e utilizadas por 

meio do uso de atributos vinculados diretamente aos KPIs desenvolvidos buscam 

garantir solidez ao trabalho aplicado. 

 

5.5 FATORES NÃO RELACIONADOS 

 

A aplicação prática do trabalho permitiu utilizar parte dos KPI e 

consequentemente alguns SF e FCS não puderam ser aplicados. Isso ocorreu, pois, 



93 
 
a área avaliada de uma empresa multinacional cujo foco se concentra na preparação 

e produção de matrizes de injeção de alumínio, desenvolve e aplica tecnologias 

disponíveis para produzir peças em alumínio injetado o que termina por limitar o 

campo de estudo e aplicação do SMD desenvolvido. 

Quanto FCS 2 SF3: Alterações no modelo de negócio, onde o SF procura 

avaliar o impacto gerado no modelo de negócio com a introdução da MA, foi um dos 

quatro SF que não foram considerados pelo respondente do trabalho prático para 

aplicação do SMD pois sua área como já explicado está concentrada em atividades 

práticas e operacionais que não consideram os impactos e mudanças que ocorrem 

naturalmente nas empresas e em suas estratégias, terminando por inviabilizar a 

aplicação do KPI5: Taxa de produção para estoque, KPI6: Taxa de disponibilidade de 

produto acabado e KPI7: Custo de armazenamento/custo fixo total.  

No caso do FCS 3 SF4: Operação do processo produtivo, embora ocorra todo 

um trabalho buscando redução ou otimização dos processos a partir do uso da MA, 

os níveis de competitividade possuem maior abrangência e relacionam o conjunto de 

estratégias e diretrizes da empresa. Portanto, os KPI8: Market-Share e KPI9: 

Participação por produto não se adequam às necessidades da área avaliada por 

estarem considerando questões estratégicas como participação no mercado e 

identificação dos produtos responsáveis pelas maiores margens de faturamento ou 

participação no mix, por exemplo. 

Ainda, tanto o FCS 4 SF8: Atividade exportadora onde é aplicado o KPI13: 

Exportação de produtos acabados/Produção total, quanto o FCS 4 SF9: Tamanho da 

indústria onde é proposto o KPI14: Taxa de participação/ Tamanho do mercado, 

recaem sob a condição de impactar a estratégia da empresa avaliada o que neste 

caso não se encontra diretamente relacionado com a área em específico onde o 

trabalho foi aplicado. 

A não aplicação de um ou vários FCS e consequentemente SF junto aos seus 

respectivos KPI pode ocorrer e pelo ponto de vista do SMD desenvolvido isto 

demonstra certa flexibilidade e adaptabilidade do modelo proposto. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A tomada de decisão sobre investimentos e ou direcionamento dos modelos de 

negócio demanda conhecer as diversas variáveis presentes capazes de impactar os 

sistemas industriais brasileiro e global como os conhecemos.  

Como objetivo do trabalho se buscou desenvolver um sistema de mensuração 

de desempenho (SMD) para verificação da estratégia competitiva na utilização da 

manufatura aditiva, nesse sentido, a criação de  estratégias para uso e implantação 

da MA considerando as nuances de competitividade, estrutura e inovação se mostram 

importantes pois novas tecnologias que existem e serão desenvolvidas nas próximas 

décadas devido aos avanços na informática criam impacto significativo na cadeia de 

valor dos modelos de negócio existentes.  

Conforme a reorganização em torno da distribuição produtiva e implantação de 

novas tecnologias ocorrem, novos sistemas e modelos de negócios enxutos e 

competitivos geram pressão positiva sobre as indústrias e meios de produção já 

instalados. 

Quanto à empresa avaliada, neste caso uma indústria multinacional presente 

em vários países, o modelo de negócio em que o SMD foi aplicado demonstra possuir 

a preocupação em criar sinergia suficiente para apoiar as diversas áreas do negócio 

além de identificar as necessidades de investimento em novas tecnologias como no 

caso da MA. 

Em se tratando da MA, novas tecnologias e aplicações tem sido desenvolvida 

e melhorada conforme a necessidade e expectativas do mercado industrial brasileiro 

e global. Nesse sentido, buscar o caminho da inovação tem se mostrado necessário 

e promissor além de procurar alternativas para desenvolver os parâmetros 

estratégicos e de competitividade dos negócios para suportar as demandas por 

ferramentas capazes de apoiar os tomadores de decisão. 

O desenvolvimento e aplicação do SMD utilizando como base a estrutura 

hierárquica do método AHP permitiu construir um modelo para tomada de decisão que 

delineia e avalia estruturalmente e tecnicamente empresas ou sistemas de negócio 

que utilizam ou desejam utilizar a MA. A elaboração e aplicação de KPI para cada um 

dos SF desenvolvidos apoiou irrestritamente os FCS os quais avaliam um negócio 

tanto pelo ponto de vista qualitativo quanto pelo ponto de vista quantitativo além de 
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ser capaz de classificar a empresa avaliada conforme seu desempenho pelo ponto de 

vista da utilização da MA, denominado índice de desempenho.  

Considerando o ambiente atual pelo qual as empresas e mercados vêm 

passando devido à crescente e irrestrita mudança para o mundo digital além da 

eliminação de barreiras físicas, poder avaliar FCS que impactam os modelos atuais, 

como no caso da estrutura da indústria ou os fatores temporais, podem contribuir para 

oferecer norteadores que facilitem a necessária transição para modelos de negócio 

flexíveis e modernos. Por outro lado, conseguir analisar e ponderar os modelos 

estratégicos e a posição da gestão quanto aos níveis de entendimento e aprendizado 

se mostra como sendo um diferencial para as empresas que optarem por utilizar o 

modelo desenvolvido neste trabalho. 

Criar um caminho diferente da também necessária avaliação técnica das 

tecnologias de MA disponíveis se mostrou um desafio, no entanto a recompensa 

quanto à possibilidade de contribuir no campo da estratégia através da mensuração 

de desempenho permitindo avaliar a cadeia de valor envolvida, foi maior. A validação 

e aplicabilidade de um modelo de mensuração diante das condições atuais de 

competitividade e inexistência de barreiras quando falamos de tecnologias 

emergentes que estarão direcionando nosso futuro para um novo momento, mostra 

grandes possibilidades de desenvolvimento e que a pesquisa e aplicação práticas 

devem coexistir. Ainda, desenvolver um SMD capaz de identificar pontos fortes e que 

precisam ser melhorados nos sistemas de negócios avaliados traz para o centro da 

discussão os impactos gerados na cadeia de valor e modelos de gestão empregados 

de cada uma das empresas que decidirem utilizar a MA como elemento estratégico. 

Quanto às limitações para aplicação do SMD desenvolvido se pode destacar o 

acesso aos profissionais e empresas que atuam diretamente com a MA e a dificuldade 

em gerar interesse para que participem abertamente da pesquisa seja como 

colaboradores seja como respondentes apenas. 

Nesse sentido, em destaque aos modelos industriais brasileiros a coexistência 

entre academia e mercado de trabalho não acontece de forma espontânea. Com o 

desenvolvimento da pesquisa e procura por áreas, indústrias e profissionais que 

pudessem contribuir para o estudo, lacunas de cooperação apareceram e se pode 

notar a inexistência de sinergia entre as partes.  
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Como sugestão de pesquisa futura, tentar compreender os novos modelos 

digitais oferecidos pelos avanços da indústria 4.0 e uso da MA em relação a sua 

aplicabilidade em mercados emergentes como no caso do Brasil, surge como opção 

de ampliação dos estudos realizados até aqui. Ainda, dentro do conceito da indústria 

4.0 e tecnologias da MA como novos materiais e processos digitais, derivar estudos 

relacionados aos modelos de tomada de decisão e o SMD desenvolvido neste estudo, 

se mostram como uma excelente possibilidade de ampliação do material proposto até 

o presente trabalho. 

 

 

  



97 
 
REFERÊNCIAS 

 

ABBAS, M., MOSTAFA, S. Decision making with the analytical hierarchy process 

(AHP) for materials and design selection in the POPE lawn mower manufacturing 

for minimizing environmental impacts. Proceedings of the International Conference 

on Industrial Engineering and Operations Management. pp. 97–100. 2016. 

 

AHMED, M., MCFARLANE, D., CHAN, K., J., D. A game theoretic approach 
manufacturing as a strategic choice. Conference Paper. December 2018 DOI: 
10.1109/POMS.2018.8629456 2018. 
 

ALVES, D. G. P. Retenção de talentos: impacto na inovação. 2019. Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).  

 

AKINSOWON, V. The addtive manufacturing landscape. Essential insights into the 

additive manufacturing Market, key trends and analyses. Feb. 2019. AMFG - 

Autonomous Manufacturing. 

 
AMBERG, M.; FISCHL, F.; WIENER, M. Background of critical success factors 

research. Nurnberg: Friedrich Alexander Universitat Erlangen. 2005. (Working Paper 

n.2). 

 

ATTARAN, M.  Additive Manufacturing: The Most Promising Technology to Alter 

the Supply Chain and Logistics.  School of Business and Public Administration, 

California State University, Bakersfield, California. October 2017. 

 

ATZENI, E.; SALMI, A. Economics of additive manufacturing for end-usable metal 

parts. Int J Adv Manuf Technol (2012). DOI 10.1007/s00170-011-3878-1. 

 

AZEVEDO, M., P.; MITROF, T., P.; BERGIANTE, N., C., R. Diagnóstico de medidas 

que minimizem o desempenho decorrentes das tecnologias da indústria 4.0. XXXIX 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 2019. 

 

BECHTHOLD, M.; SAYEGH, A. Hacking Science: the alive group’s material design 

methods for interdiscplinary environments. 2015. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1002/ad.1962>.  

 

BERGER, R. Additive Manufacturing in Aerospace and defense. Roland Berger 

study, 2017 <https://www.rolandberger.com/en/?country=BR>. 

 

BERMAN, B. 3-D printing: The new industrial revolution. Business Horizons, v. 

55, n. 2, p. 155-162, mar. 2012. 

 



98 
 
BIKAS, H.; STRAVRIDIS, J.; STAVROPOULOS, P.; CHRYSSOLOURIS, G. A design 

framework to replace conventional manufacturing process with additive 

manufacturing for structural componentes: a fórmula student case study 2016.  

 

BONNEAU, V.; Yi, H.; PROBST, L.; PEDERSEN, B.; LONKEU, O. K. The disruptive 

nature of 3D printing. Digital Transformation Monito. 2017.  

 

BORGUE, O.; PANAROTTO, M.; ISAKSSON, O. Impact on design when 

introducing additive manufacturing in space applications. International design 

conference – design. 2018. 

 

BOURELL, D. L.; ROSEN, D. W.; LEU, M. C. The roadmap for additive 

manufacturing and its impact 2009.  

 

Brasil. ABDi Brasil. Agência brasileira de desenvolvimento industrial. Disponível 

em: <https://abdi.com.br/>. Acesso em: 15 abril. 2020. 

 

Brasil. ADVFN Brasil. Produção industrial no Brasil. Disponível em: 

<https://br.advfn.com/indicadores/industria/brasil>. Acesso em: 21 maio. 2020. 

 

CALDERARO, D., R. Modelo de apoio à decisão para seleção de tecnologia de 

manufatura aditiva em sistemas produtivos. Unisinos – Universidade do Vale dos 

Sinos. 2019. 

 

CAMPBELL, I.; BOURELL, D.; GIBSON, I. Additive manufacturing: rapid prototyping 

comes of age. Rapid Prototyping Journal, vol. 18, no. 4, pp. 255-258. Disponível em: 

<hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30063964>. 

 

CERVO, A., L.; BERVIAN, P., A. Metodologia Científica. São Paulo: McGraw-Hill, 

2002. 

 

CHESBROUGH, H.; BORGES, M. Explication open innovation: Clarifying na emerging 

paradigma for understanding innovation. Oxford Unvesity Press. 2014. 

 

COSTA, T. C.; BELDERRAIN, M. C. N. Decisão em grupo em métodos multicritério 

de apoio à decisão. In Anais do 15º Encontro de Iniciação Científica e Pós-

Graduação do ITA – XV ENCITA, São José dos Campos, SP, Brasil. Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica. 2009. 

 

CURLEY, M.; SALMELIN, B. Open Innovation 2.0: A new paradigma. 2013. EU Open 

Innovation Strategy and Policy Group. 

 



99 
 
CURLEY, M. Twelve principles for open innovation 2.0. Nature, vol. 533, maio 

2016. 

 

3D Printing. Opportunities, Challenges, and Policy Implications of Additive 

Manufacturing. June 2015. GAO-15-505SP. 

 

D’AVENI, R. The 3D printing revolution 2015. Disponível em: <http://bit.ly/1FoK8Ic>. 

DOUGLAS S. THOMAS; STANLEY W. GILBERT; APPLIED ECONOMICS OFFICE.; 

ENGINEERING LABORATORY. Costs and cost effectinveness of additive 

manufacturing. 2014. Department of Commerce, USA. 

 

DECKARD, C. R. U.S. Patent No. 4,863,538. Washington, DC: U.S. Patent and 

Trademark Office. 1989. 

 

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JÚNIOR, J. A. V. Design Science 

Research: Método de Pesquisa para Avanço da Ciência e Tecnologia. Porto 

Alegre/RS: Bookman Editora, 2015. 204 p. 

 

European Comission. DTM – Digital Transformation Monitor. 2017. 

 

ELBERTSEN, L., VAN REEKUM, R. To ERP or not to ERP? Factors influencing the 

adoption decision. International Journal of Management and Enterprise Development, 

5(3), pp. 310-330, 2008. 

 

ENSSLIN, L.; MONTIBELLER, G.N.; NORONHA, S.M. Apoio à decisão – 

metodologia para estruturação de problemas e avaliação multicritério de 

alternativas. Florianópolis: Insular, 2001. 296 p. 

 

Exército Brasileiro 2018. Revista Científica Eletrônica de Engenharia de Produção. 

ISSN 1676-1901. 

 

FILEDING, J.; DAVIS, A.; KYNSELLA, M.; DELGADO, T.; WILCZYNSKI, J.; 

MARCHESE, K.; WING, I. Department of defense additive manufacturing 

roadmap 2016. Delloite, #88ABW-2016-5841. National Center for Defense 

Manufacturing and Machining. 

 

FLINGENSPAN, F., B. A indústria brasileira no período 2007-2014: perdas e ganhos 

num ambiente de baixo crescimento. Economia e Sociedade, Campinas, Unicamp, IE. 

Disponível: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-3533.2019v28n2art06>. 

 

FRANCO, D. Impactos da manufatura aditiva no modelo de negócio. UFSCAR, 2019. 

 



100 
 
FRAZIER, W., E. Direct digital manufacturing of metellic componentes: Vision and 

roadmap. SFF Symposium Proceedings, Boureal, et al., eds., Austin TX 2010. 

 

FROTA, F. Indústria 4.0 pode economizar R$73 bilhões ao ano para o Brasil. 

2017. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDi). < 

encurtador.com.br/hlC06>. 

 

GAO. 3D Printing: Opportunities, challenges, and Policy implications of additive 

manufacturing. 2015, 

 

GENU, G., F., C.; SILVA, G., V.; RODRIGUES, E.; SILVA, G., G.; MELLO, M., C. 

Manufatura aditiva como recurso para produção sustentável. XXXIX Encontro 

Nacional de Engenharia de Produção - Enegep, 2019. 

 

GHALAYNI, A. M.; NOBLE, J. S. The changing basis of performance 

measurement. 2016. International Journal of Operations & Production Management. 

 

GIMENEZ, D. M.; SANTOS, A. L. Indústria 4.0, manufatura avançada e seus 

impactos sobre o trabalho. IE.Unicamp (11/2019). Disponível em: < 

https://www.joserobertoafonso.com.br/industria-4-0-gimenez-santos/>. 

 

GIBSON, I.; ROSEN, D.; STUCKER, B. Additive manufacturing Technologies. 

Springer. 2015. 

 

GIL. A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GIL. A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
GLOBAL BRT. Data about BRT. Disponível em: <http://www.brtdata.org/>. Acesso 
em: 30 jan. 2013. 

 

GOMES, C.F.; GOMES, L.F.A.M. Tomada de decisão gerencial: Enfoque 

Multicritério. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

GUO, N.; LEU, M. Additive manufacturing: techonlogy, applications and research 

needs 2013. Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Front. 

Mech. Eng. 2013, 8(3): 215–243. 

 

GUGLIELMETTI, F.; MARINS, F.; SALOMON. A pesquisa Operacional e os 

Recursos Renováveis. Guaratinguetá-SP. XXXVSBPO, 2003. 

 

GUITOUNI, A.; MARTEL, J. Tentative guidelines to help choosing an appropriate 

MCDA method. European Journal of Operational Research. Vol. 109, Issue 2, p 501-

521. 1998. 



101 
 
 

HANSEN, M. T.; BIRKINSHAW, J. The innovation value chain. 2007 (HBR 

Spotlight). 

 

HARKER, P., T. Alternative modes of questioning in the Analytic Hierarchy 

Process. Math/ Modelling 9, 353-360. 1987. 

 

HARRIS, I. D. Development and Implementation of Metals Additive nufacturing. 

2011. <https://ewi.org/eto/wp-content/uploads/2013/06/Additive-Manufacturing-DOT-

Paper-2011.pdf>. 

 

HARRIS, I. D. Additive Manufacturing: A Transformational Advanced 

Manufacturing Technology. Advanced Materials & Processes, v. 170, n. 5, p. 25-29, 

maio 2012. 

 

HIEMENZ, J. Additive manufacturing trends in Aerospace. Stratasys, 2016. 

<https://www.stratasys.com/br>. 

 

HOLMSTÖM, J.; PARTNEN, J.; TUOMI, J. Rapid manufacturing in the spare parts 

supply chain: alternative approaches to capacity deployment 2014. Journal of 

Manufacturing Technology Management. DOI:10.1108/17410381011063996. 

 

HRONEC, S., M. Sinais Vitais. São Paulo: Makron Books, 1994. 

 

HUANG, S. H.; LIU, P.; MOKASDAR, A.; HOU, L. Additive manufacturing and its 

societal impact: International Journal of Advanced Manufacturing, 67, pp. 1191-1203, 

2013. 

 

HUANG, S. H.; LIU, P.; MOKASDAR, A.; HOU, L. Additive manufacturing and its 

societal impact: a literature review. Springer-Verlag London, 2015. DOI 

10.1007/s00170-012-4558-5. 

 

Inovação em Cadeias de Valor de Grandes Empresas 2013. Confederação Nacional 

da Indústria. Disponível em: < http://www.cni.org.br>. 

 

ISHIZAKA, A.; LUSTI, M. How to derive priorities in AHP: a comparative study. 

Central European of Operations Research. Spirnger-Verlag, 2016. 

 

ISO/ASTM 52915, Standard specification for additive manufacturing file format 

(AMF). 

 

ISO/ASTM 52921, Standard terminology for additive manufacturing — Coordinate 

systems and test methodologies. 



102 
 
 

ISO 17296-2, Additive manufacturing — General principles — Part 2: Overview of 

process categories and feedstock. 

 

ITUARTE, I.; CATANEA, F.; SLOMI, E.; TUOMI, M. AM in production_a study case 

applying technical requirements. 2015. 

 

JORDÃO, R. V. D.; PELEGRINI, F. G.; JORDÃO, A. C. T.; JEUNON, E. E. Fatores 

críticos na gestão de projetos: um estudo de caso numa grande empresa latino-

americana de classe mundial. 2015. (Gestão & Produção). 

 

KAPLINSKY, R.; MORRIS, M. A handbook for value chain research. 2000. IDRC. 

Disponível em: < http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf>.  

 

KHAJAVI, S. H.; PARTANEN, J.; HOLMSTROM, J. Additve manufacturing in the 

spare parts supply chain. Aalto University/School of Science, Department of 

Industrial Engineering and Management, PB 15500, 00076 Aalto, Espoo, Finland. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica: 

Técnicas de pesquisa. 7 ed. – São Paulo: Atlas, 2010. 

 

LANGEFELD, B.; HADER, M.; DUPONT, T.; SACHDEVA, N. Additive 

manufacturing in Aerospace and defense. Roland Berger Study. May, 2017. 

 

LANTELME, E.; FORMOSO, C. Improving performance through measurement: 

the application of lean production and organizational learning principles. Paper 

presented at International Group for Lean Construction Eight Annual Conference 

(IGLC-8). Disponível em: < www.Sussex.ac.uk/spru/imichair/iglc8/15.pdf>. 2001.  

 

LAPENA, M. H.; MARINUCCI, G.; CARVALHO, O. Utilização da fibra de basalto em 

aplicações estruturais – revisão de propostas de aplicação. 20° CBECIMAT – 

Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais. Brasil, Joinville, SC, 04 

a 08 de novembro de 2012. 

 

LEVY, G. N. The role and the future of the laser technology in the additive 

manufacturing environment. Elsevier. Physics Procedia 5 (2010) 65-80. 

 

LI, Y.; JIA, G.; CHENG, Y.; HU, Y. Additive manufacturing technology in spare 

parts supply chain: a comparative study. International Journal of Production 

Research. Sepetember 2016. 

 



103 
 
LIU, H.; LEU, M. Liquid phase migration in extrusion of aqueous alumina paste for 

freeze-form extrusion fabrication. International Journal of Modern Physics B, 23, pp. 

1861-1866, 2009. 

 

LUO, Y. et al. Envoinmental performance analysis of solidfreeform fabrication 

process. The 1999 IEEE Int Symp on Electron and the Environ (pp. 1-6). New Yor: 

IEEE, 1999. 

 

LECKLIDER, T. 3D printing drives automotive innovation. EE: Evaluation 

Engineering, v. 56, n. 1, p. 16-19, 2017. 

 

LEIDECKER, J. K.; BRUNO, A. V. Identifying and Using Critical Success Factors. 

Long Range Planning, v.17, n.1, p. 23-32,1984. 

 

LONG, Y. et al. 3D printing technology and its impact on Chinese manufacturing. 

International Journal of Production Research, v. 7543, n. Jan., p. 1-10, 2017. 

 

LOOTSMA, F., A. Scale sensitivity in the multiplicative AHP and SMART. Journal of 

Multi-criteria Decision Analysis, Vol .2, p. 87-110. 1993. 

 

MANÇANARES, C., G. Modelo de avaliação para adoção de manufatura aditiva na 

indústria de alto valor agregado. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

2016. 

 

MARTINI, C. J.; ZAMPIN, I. C.; RIBEIRO, S, L. Indicadores de desempenho: uma 

análise em pequena empresa do ramo metalmecânico. Amparo: UNIFIA, 2008.  

 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: 

Editora Atlas, 2013. 

 

MATTHEY, J. Johnson Matthey’s international journal of research exploring 

science and technology in industrial applications. ISSN 2056-5135. Disponível 

em: <www.technology.matthey.com>. 

 

MCGRATH, B.; HANNA, J.; HUANG, R.; SHIVDASANI, A. 3D opportunity for life 

cycle assessments additive manufacturing branches out. Deloitte University 

Press. 

 

MISHRA, S. Helping additive manufacturing “learn”. Metal Powder Report, v. 68, 

n.4, p. 38-39, jul. 2013. 

 

MELLOR, S.; HAO, L.; ZHANG, D. Additive manufacturing: a framework for 

implementation 2013. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.07.008i>. 



104 
 
 

MESLEMI, Y. A.; ANWER, N.; MATHIEU, L. Modeling key characteristics in the 

value chain of additive anufacturing 2018. Procedia CIRP 70 (2018) 90-95. LURPA, 

Institute Farman. Disponível em: < www.elsevier.com/locate/procedia>.  

 

MONTEIRO, F., M. A aplicação do conceito de Fatores Críticos de Sucesso em 

diversos ambientes: Revisão de Estudos Empíricos. ISCTE Business School, 

Departamento de Contabilidade, 2016. 

 

MONTEIRO, F. M. L. A aplicação do conceito de fatores críticos de sucesso em 

diversos ambientes: revisão de estudos empíricos. 2012. (ISCTE Business School, 

Departamento de Contabilidade). 

 

MORRIS, M.; SCHINDEHUTTEM, M.; ALLEN, J. The entrepreneuer’s business 

model: Toward a unified perspective. Journal of Business Research, v. 58, n. 6, p. 

726-735, 2005. 

 

MORRIS, P.W. G.; PINTO, J. K. Wiley guide to managing projects. Hoboken, NJ: 

Wiley. 2004. 

 

MORROW, W. et al. Envoiromental aspects of laser-based and conventional tool 

and die manufacturing. Journal of Cleaner Production, 15, pp. 932-943,2006. 

 

NAKANO, D., N.; FLEURY, A., C., C. Centralização e descentralização de 

atividades de engenharia: Dois estudos de caso. Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 1998. 

 

NARAYAN, R. Rapid Prototyping of Biomaterials. Editora Elsevier. 2020. 

 

NEELY, A. Measuring business performance. The Economics Book. Londo, 1998. 

 

NEUENFELDT, L., N., J. Modelagem para a mensuração de desempenho dos 

sistemas bus rapid transit no Brasil. 2014. 

 

O´BRIEN, J. A. 2002. Management information systems-managing information 

technology in the E-business enterprise (5th ed.). Irwin: McGraw-Hill. 

 

PAIVA; E. L.; CARVALHO JR., J. M. de; FENSTERSEIFER, J. E. Estratégia de 
Produção e Operações: Conceitos, Melhores Práticas, Visão de Futuro. 2. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 

 

PARMENTER, D. Key Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing, 

and Using Winning KPIs. 2 ed. Wiley: Hoboken, 2010. 



105 
 
 

PENG, T.; KELLENS, K.; TANG, R.; CHEN, C.; GHEN, G. Sustainability of additive 

manufaturing: An overview on its energy demand and environmental impact. Elsevier, 

2018. 

 

 

PICKETT, L. 3-D Printing: The New Normal. Appliance Design, v. 63, n. 2, p. 18-21, 

fev. 2015. 

 

PITÁGORA, H., C.; VASCONCELOS, K.; ARAÚJO. Ciclo de vida de patentes: Uma 

análise do cenário global da manufatura aditiva a partir de 2009 e 2014. 

Universidade Federal da Bahia, BA, Brasil. 2017. 

 

PORTER, M. Estratégia competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. Elsevier. 1980. 

 

PORTER, M., E. Vantagem competitiva: Criando e sustentando um desempenho 

superior. Editora Campus. 1985. 

 

PAULINO, J. R.; PEREIRA, M. M.; MIRANDA, M. M.; RODRIGUES, F. M. C.; REIS, 

A. C. B. Modelagem da cadeia de valor do centro de desenvolvimento de sistemas do  

 

PEARSONS, T. M. 3D Printing: opportunities, challenges, and policy implications of 

additive manufacturing 2015. GAO-15-505SP. Convened by the Comptroller General 

of the United States. 

 

PITÁGORA, H. C.; ARAÚJO, K. V. Ciclo de vida de patentes: uma análise do cenário 

global da manufatura aditiva a partir de 2009 e 2014. Universidade Federal da Bahia, 

BA, Brasil. 

 

PROFF, H.; STAFFEN, A. Challenges of additive manufacturing: why companies 

dont’t use additive manufacturing in serial production 2018. Deloitte. Disponível em: 

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/760408/umfrage/meistgenutzte-3d-

druck-technologie/>. 

 

REEVES, P. Additive Manufacturing – A supply chain wide response to 

economic uncertainty and environmental sustainability. Derbyshire, UK: 

Econolyst Limited, 2008. 

 

RICHARDSON, R.J.; et al.: Pesquisa Social: Métodos e técnicas. 3ª Ed. São Paulo: 

Atlas. 1999. 

 



106 
 
ROCKART, J. Chief Executives Define Their Own Information Needs. In: Harvard 

Business Review, March/April 1979, 81-92. 

 

RODRIGUES, V., P; ZANCUL, E.., S.; MANÇANARES, C., G.; GIORDANO, C., M.; 

SALERNO, M., S. Manufatura aditiva: estado da arte e framework de aplicações. 

Setembro 2017. 

 

ROSENMANN, G. C. Avaliação de sistemas de digitalização 3D de baixo custo 

aplicados ao desenvolvimento de órteses por manufatura aditiva. Trabalho de 

dissertação, UFPR, Curitiba, 2017. 

  

ROY, B. Classement et choix em présence de points de vue multiples (la 

méthode ELECTRE). RAIRO Recherche Opérationnelle/Operations Research 2, 

p.57-75. 1968. 

 

SAATY, T., L. Decision Making for Leaders. Wadsworth, Belmont, Calif. (1982). 

(Also reprinted as a paperback and available from the author at 322 Mervis Hall, Univ. 

Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260.) (Available in French under the title Deader face a 

la complexite. Entreprise Moderne D’Edition, Paris. 1984. 

 

SAATY, T., L. A Scaling Method for Priorities in Hierachical Structures. University 

of Pennsylvania, Wharton School, Pholadelphia, Pennsylvania. Journal of 

Mathematical Psychology 15, 234-281. 1977. 

 

SAATY, T. Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. 32 (7), 841-855. 

RWS publications. 1986. 

 

SAATY, T. The analytic hierarchy process (AHP). 41, 1073-1076. 1980. The Journal 

of the Operational Research Society. 

 

SAATY, T. L. How to make a decison: the analytic hierarchy process. 1994. The 

institute of management sciences. 

 

SAATY, T. L. Fundamentals of decision making priotity with AHP. 2000. RWS 

Publications, Pittsburg. 

 

SANCHEZ, H.; ROBERT, B. Measuring portfolio strategic performance using key 

performance indicators. Project Management Journal, Vol. 41, No. 5, 64-76. 2010. 

 

SAUNDERS, M.; LEWIS, P.; THORNHILL, A. Research Methods for Business 

Students. 2000. 

 



107 
 
SEGGER, R. F.; RUSSO, M.; SILVA, L. F. Critérios de sucesso e fatores de 

sucesso: é crítico distinguir o significado de ambos. 2019. (Revista de Gestão e 

Projetos eISSN: 2236-0972). 

 

SERRES, N. T. Environmental comparison of MESO-CLAD process and 

conventional machining implementing life cycle assessment. Journal of Cleaner 

Production, 19, pp. 1117-1124, 2011. 

 

SCHOFFER, F. How expiring patents are ushering in the next generation of 3D 

printing. Retrieved February 2018, from Disponível em: 

<https://techcrunch.com/2016/05/15/how-expiring-patents-are-ushering-in-the-next-

generation-of-3d-printing/>. 2016. 

 

SIGAHI, T. F. A. C.; ANDRADE, B. C. A indústria 4.0 na perspectiva da engenharia 

de produção no Brasil: Levantamento e síntese de trabalhos publicados em 

congressos nacionais. XXXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

SINCLAIR, D., & ZAIRI, M. Effective process management through performance 

measurement, part III: An integrated model of total qualitybased performance 

measurement. Business Process Re-engineering &Management Journal, 1(3), 50–

65. 1995. 

 

SOHAL, A., S., SARROS, J., SCHRODER, R., O’NEILL, P. Adoption framework for 

advanced manufacturing Technologies. International Journal of Production Research, 

44, pp. 5225-5246, 2006. 

 

HIEMENZ, J. Additive manufacturing trends in aerospace. Stratasys. 2016. 

 

THOMPSON, M. K.; JESPERSEN, I. K. J.; KJAERGAARD, T. Design for 

manufacturing and assembly key performance indicators to support high-speed 

product development 2018. Disponível em: < www.elsevier.com/locate/procedia>.  

 

TOTIN, A.; MACDONALD, E.; CONNER, B., P. Additive manufacturing for 

Aerospace maintenance and sustainment. Youngstown State University, DSAIC 

2019. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

TUOMI, J. et al. A novel classification and online platform for planning and 

documentation of medical applications of additive manufacturing. Surgical 

Innovation, v. 21, n. 6, p. 553-559, dez. 2014. 



108 
 
 

USA. 3D HUBS. Become a manufacturing partner. Disponível em: < 

https://www.3dhubs.com/become-a-manufacturing-partner/>. Acesso em: 10 abril. 

2020. 

 

VARGAS. L. Reciprocal matrices with random coefficients. J. moth. Modelling 3, 

69-81. 1982. 

 

VAYREA, B.; VIGNATA, F.; VILLENEUVEA, F. Designing for Additiece 

Manufacturing. CIRP Conference on Manufacturing Systems, pp. 632-637, 2012. 

 

VEIT, D., R. Impactos da manufatura aditiva nos sistemas produtivos e suas 

repercussões nos critérios competitivos. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 

UNISINOS, 2018. 

 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 
Atlas, 1997. 
 
VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2005 
 

VIEIRA, F., F., S.; NASCIMENTO, M., H., R.; FIGUEIREDO, C., C., L.; NASCIMENTO, 

A., S. Unveiling the industry 4.0 concept and the use of its technologies. Journal 

of Engineering and Technology for Industrial Applications, 2019. Edition. 19. Vol: 05 

 

VILELA, F. F.; SEGISMONDI, L. C.; PIEDADE, L. D. C.; MONTEVECHI, J. A. B.; 

PIEDADE, D. D. C. Aplicação do mapeamento da cadeia de valor: um estudo de 

caso em uma lavanderia hospitalar. 2019. (Brazilian Journal of Development). 

 

VICENT B., HAO Y.; The disruptive nature of 3D printing. Digital Transformation 

Monitor. European Commision, January 2017. 

 

WHOLERS, T.; GORNET, T. History of additive manufacturing. Whorles Report. 

2016. 

 

YUSUF, G. A. Critical success factors for building information modelling 

implementation. 2018. (Construction Economics and Building n.3). 

 

ZIMMERMANN, H. J. Fuzzy set theory and its applications. 2. ed. Boston: Kluwer 

Academic, 1991. 

 

 

 

 



109 
 
APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA 1 

FATORES PARA MENSURAÇÃO DE RELEVÂNCIA 
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1. Base industrial centralizada ou descentralizada: A centralização da 
cadeia de fornecimento apresenta vantagens como a melhor 
utilização dos recursos e redução dos custos envolvidos, 
considerando ambientes onde o número de componentes e o tempo 
de resposta não forem fatores críticos. A base industrial 
descentralizada se destaca onde o incentivo à economia de escala e 
aproveitamento de regiões com crescimento acelerado tendem a 
possuir altas taxas de integração de sua estrutura econômica, com 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. 

 
  

            

2. Desenvolvimento de novos produtos ou plataformas: Possibilidade 
de aumento dos graus de liberdade em projetos de produto e projeto 
de ferramentas, redução das restrições relacionados ao design e 
incremento da capacidade de otimização.  

              

3. Alteração no modelo de negócio: O impacto gerado na gestão das 
unidades industriais com a introdução da manufatura aditiva. 

              

4. Operações do processo produtivo: A capacidade da manufatura 
aditiva possibilitar aumento na competitividade dos processos 
produtivos, pois a base de fornecimento de matéria-prima, os meios 
de produção e a possibilidade de otimizar o desenvolvimento de 
produtos buscando adequar as necessidades individuais dos clientes 
pode ser potencializada. 

              

5. Materiais e equipamentos: Concomitante aos equipamentos, é 
necessário avaliar os processos envolvidos na mudança ou 
adequação com a introdução da manufatura aditiva. A alteração e 
adequação dos meios de produção demanda reestruturação do fluxo 
de materiais quanto ao fornecimento interno e externo de insumos e 
matérias-primas. 

              

6. Capacitação da mão-de-obra: O desenvolvimento e avanço dos 
meios de produção e o redirecionamento de modelos de negócio 
demandam a preparação e a introdução de novos conceitos e 
habilidades da força de trabalho. Características como boa 
comunicação e conhecimento de informática tendem a adquirir maior 
importância. 

              

7. Incertezas externas: Geralmente recorrentes do aumento da 
competitividade do segmento de atuação da indústria e do contexto 
relacionado a questões ambientais externas como flutuações 
cambiais, flutuações excessivas de preços e incertezas políticas. Em 
complemento, a taxação de equipamentos e matérias-primas 
importadas pode impactar negativamente no fornecimento e 
disponibilidade de materiais na cadeia de abastecimento.  

              

8. Atividade exportadora: Fortemente influenciada em função da 
diferença cambial, visto que no cenário brasileiro a manufatura aditiva 
exige a aquisição de tecnologias e materiais oriundos de diferentes 
países. 

              



110 
 

9. Tamanho da indústria: Indústrias de grande porte e multinacionais 
podem se beneficiar com a introdução da MA tanto pelo ganho em 
escala quanto pela negociação de consumíveis e equipamentos. 
Enquanto indústrias de médio/pequeno porte podem ganhar em 
competitividade pelo ponto de vista de flexibilização e adaptação do 
sistema produtivo em relação às mudanças do mercado. 

              

10. Visão e capacitação da gestão: Conhecer e saber avaliar 
oportunidades e benefícios da manufatura aditiva pelo corpo 
gerencial da indústria, conforme o segmento de mercado de atuação 
e as capacidades da cadeia de abastecimento.  

              

11. Implantação da MA: Impacto no sistema produtivo com a 
implantação de um modelo disruptivo, capaz de ampliar a capacidade 
de inovação e personalização.  

              

12. Indústria 4.0: Influência da tecnologia da informação e dos fatores 
relacionados ao ambiente da indústria 4.0 para o contexto da 
implantação da manufatura aditiva em sistemas produtivos.  

              

13. Impacto da manufatura aditiva: A maneira com que o uso 
exclusivo da manufatura aditiva ou a implantação sem a exclusão de 
processos produtivos organizados por meio de tecnologias 
tradicionais pode afetar no aumento da competitividade do sistema 
produtivo. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA 2 

KPI Métrica 
Descrição 
métrica 

Unidade 
de medida 

métrica 

Subfator 1: Base industrial centralizada ou descentralizada 

KPI 1: Taxa de 
utilização da 

cadeia de 
abastecimento 
regional (Brasil) 

  

Montante de 
insumos 

comprados no 
mercado interno 

(R$) 

 R$           
-    

Montante de 
insumos 

comprados  
(R$) 

 R$           
-    

 Montante (R$) 
de insumos 

comprados no 
mercado interno 
(12 meses) pelo 
Montante (R$) 

de insumos 
comprados (12 

meses)   

R$ 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

KPI2: Taxa de 
utilização da 

cadeia de 
abastecimento 
global (um ou 
mais países) 

  

Montante de 
insumos 

comprados no 
mercado externo 

(R$) 

 R$           
-    

Montante de 
insumos 

comprados  
(R$) 

 R$           
-    

 Montante (R$) 
de insumos 

comprados no 
mercado externo 
(12 meses) pelo 
Montante (R$) 

de insumos 
comprados (12 

meses)   

R$ 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

Subfator 2: Desenvolvimento de novos produtos ou plataformas 
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KPI3: 
Investimento em 

P&D/Investimento 
total de novos 
produtos ou 
plataformas 

  
Investimento 
anual em P&D  

(R$) 
  

Investimento 
total anual de 

novos 
produtos ou 
plataformas 

(R$) 

  

 Investimento 
anual em P&D 

(R$) pelo 
Investimento 
total anual de 

novos produtos 
ou plataformas 

(R$)  

R$ 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

KPI4: Taxa de 
desenvolvimento 

de novos 
produtos 

  
Implantação de 
novos produtos 

  
Total de 
produtos 
existentes 

  

Implantação de 
novos produtos 

pelo total de 
produtos 
existentes 

quantidade 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

SF3: Alterações no modelo de negócio 

KPI5: Taxa de 
produção para 

estoque 
  

Quantidade de 
produtos 
estocados 

  

Quantidade 
de produtos 

produzidos no 
período 

  

Total de 
produtos 

acabados e 
estocados (12 
meses) pelo 

total de 
produtos 

produzidos 
(12meses) 

quantidade 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           
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0% 39% 1           

KPI6: Taxa de 
disponibilidade de 
produto acabado 

              

                

KPI7: Custo de 
armazenamento / 

custo fixo total 
  

Custo de 
armazenamento 

no período 
(R$) 

  

Custo fixo 
total no 
período  

(R$) 

  

Custo de 
armazenamento 

em 12 meses 
(R$) pelo custo 
fixo total em 12 

meses (R$) 

R$ 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

SF4: Operação do processo produtivo 

KPI8: Market-
Share 

            % 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

KPI9: Participação 
por produto 

  

Número de 
produtos 

vendidos por 
modelo 

  
Total de 
produtos 
vendidos 

  

Total de 
produtos 

vendidos por 
modelo pelo 

total de 
produtos 
vendidos 

quantidade 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           
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0% 39% 1           

SF5: Materiais e equipamentos 

KPI10: 
Investimento em 

modernização 
(materiais e 

equipamentos) / 
investimento total 

  

Investimento em 
modernização 

(materiais e 
equipamentos) 

(R$) 

  

Investimento 
total no 
período 

(R$) 

  

 Investimento 
(R$) em 

modernização 
materiais e 

equipamentos 
em 12 meses 

pelo 
investimento 

total (R$) em 12 
meses  

R$ 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

KPI11: Taxa de 
investimento em 

treinamento e 
aperfeiçoamento 

da força de 
trabalho 

  

Investimento em 
treinamentos e 

aperfeiçoamento 
no período 

(R$) 

  

Investimento 
total no 
período 

(R$) 

  

Investimento 
(R$) em 

treinamento e 
aperfeiçoamento 

em 12 meses 
pelo total de 
investimento 

(R$) em 12 
meses 

R$ 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

SF7: INCERTEZAS EXTERNAS 
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KPI12: Custo da 
matéria-prima 

importada / Custo 
total de matéria-

prima 

  

Custo da 
matéria-prima 

importada 
(R$) 

  

Custo total da 
matéria-prima 
comprada no 

período 
(R$) 

  

Custos (R$) com 
matéria-prima 
importada em 
12 meses pelo 
custo (R$) total 

da matéria-
prima comprada 

em 12 meses  

R$ 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

SF8: Atividade exportadora 

KPI 13: 
Exportação de 

produtos 
acabados / 

Produção total 

  

Total de 
exportação de 

produtos 
acabados 

  
Total de 
produtos 

produzidos 
  

Total de 
exportação de 

produtos 
acabados pelo 

total de 
produtos 

produzidos 

quantidade 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

KPI14: Percentual 
de disponibilidade 

de produtos 
acabados 

  

Total de 
produtos 

acabados em 
estoque 

  
Total de 
produtos 

produzidos 
  

Total de 
produtos 

acabados em 
estoque pelo 

total de 
produtos 

produzidos 

quantidade 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           
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0% 39% 1           

SF9: Tamanho da indústria 

KPI15: Taxa de 
participação / 
Tamanho do 

mercado 

  

Participação da 
empresa em 
faturamento 

(R$) 

  
Tamanho do 
mercado em 

(R$) 
  

Participação da 
empresa em 
faturamento 

(R$) pelo 
tamanho do 

mercado (R$) 

R$ 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

SF10: Visão da gestão / Capacidtação da Gestão 

KPI 16: Nível de 
conhecimento da 
tecnologia da MA 

  Talvez aqui, graduar de 0 a 5?     

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

SF11: Implantação da Manufatura Aditiva 

KPI17: Eficiência = 
horas utilizadas / 
horas disponíveis 

  
Horas utilizadas 

(horas) 
  

Horas 
disponíveis 

(horas) 
  

Total de horas 
utilizadas (horas) 

pelo total de 
horas 

disponíveis 
(horas) 

horas 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           



117 
 

KPI18: 
Disponibilidade de 
matéria-prima ou 
taxa de consumo 
de matéria-prima 

  
Consumo de 

matéria-prima 
por hora/volume 

  

Total de 
matéria-prima 
disponível no 

período 
(hora/volume) 

  

Consumo de 
matéria-prima 

por hora/volume 
em 12 meses 
pelo total de 

matéria-prima 
disponível  

  

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

SF12: Indústria 4.0 

KPI19: Nível de 
integração do SIG  

  Talvez aqui, graduar de 0 a 5?     

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

SF13: Impacto da manufatura aditiva 

KPI20: Taxa de 
redução do 
número de 

processos de 
manufatura 

  

Número de 
processos por 

linha de produto 
após a 

implantação da 
MA 

  

Número de 
processos por 

linha de 
produto antes 

da 
implantação 

da MA 

  

Total de 
processos por 

linha de produto 
após a 

implantação da 
linha de MA pelo 

número de 
processos por 

linha de produto 
antes da 

implantação da 
MA 

quantidade 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           
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40% 69% 3           

0% 39% 1           

KPI21: Taxa de 
atendimento às 
necessidades de 

otimização de 
produtos 

  

% de otimização 
após 

implantação da 
MA 

  

% de 
otimização 

antes da 
implantação 

da MA 

  

taxa de 
otimização após 
implantação da 
MA pela taxa de 
otimização antes 
da implantação 

da MA 

% 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

KPI22: Tempo 
entre a entrada 
do pedido e a 

entrega do 
produto 

  

Lead Time após 
a implantação da 
MA por linha de 

produto 

  

Lead Time 
antes da 

implantação 
da MA por 

linha de 
produto 

  

Lead Time 
(horas) após a 

implantação da 
MA por linha de 

produto pelo 
Lead Time 

(horas) antes da 
implantação da 
MA por linha de 

produto 

horas 

Escala original Escala 
padronizada 

          

min máx.           

80% 100% 5           

70% 79% 4           

40% 69% 3           

0% 39% 1           

                

  
Resultado 
calculado 

 

  

 

Input 2 

 

  

 

Input 1     

 


