
FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

Francisco de Oliveira Júnior

Impactos da implantação do LEAN Manufacturing: um estudo em um
operador logístico de grande porte

Pedro Leopoldo
2017



Francisco de Oliveira Júnior

Impactos da implantação do LEAN Manufacturing: um estudo em um
operador logístico de grande porte

Dissertação apresentada ao curso de
Mestrado Profissional em Administração,
da Fundação Pedro Leopoldo, como
requisito parcial para obtenção do grau
de Mestre em Administração.

Área de concentração: Gestão em
Organizações.

Linha de Pesquisa: Estratégias
Corporativas.

Orientadora: Prof.ª Dra. Ester Eliane
Jeunon.

Pedro Leopoldo
Fundação Pedro Leopoldo

2017



658.4063        OLIVEIRA JUNIOR, Francisco de
O48i                     Impactos da implantação do LEAN
Manufaturing:

um estudo em um operador logístico de grande
porte /

Francisco de Oliveira Junior.
- Pedro Leopoldo: FPL, 2017.

162 p.

Dissertação Mestrado Profissional em
Administração.

Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL,
Pedro

Leopoldo, 2017.
Orientadora: Profª. Dra. Ester Eliane Jeunon

1. LEAN. 2. Mudança Organizacional.
3. Gestão LEAN.
I. JEUNON, Ester Eliane, orient. II. Título.

CDD: 658.4063

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira –

CRB6-1590



14



15

A minha Mãe (Teka),

por estar sempre presente em todos os momentos da minha vida,

dando-me força para lutar e vencer os grandes obstáculos

que surgiram em minha trajetória

e por sempre acreditar em mim,

cercando-me de muito carinho e amor.

À Empresa CEVA Logistics,

que proporcionou todo o meu crescimento profissional

e impulsionou a minha carreira até os dias de hoje.



16

Agradecimentos

A Deus, por estar presente em minha vida, abençoando meu caminho.

À Dra. Ester Jeunon, pela orientação do meu projeto e por sempre ter acreditado e

me ajudado nos momentos difíceis por que passei.

Ao meu amigo Davi, que mesmo longe demonstra sua amizade e

companheirismo eternos.

A Cibele Oliveira, por me apoiar neste trabalho, com todo o seu conhecimento e

domínio da ferramenta LEAN.

A todos os meus companheiros e ex-companheiros de trabalho e estudo que

estiveram ao meu lado em todos os momentos, a todos os meus professores e ao

Centro Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), pela oportunidade de me tornar

professor universitário.

Aos grandes mestres da vida profissional: Hugo Santos, Bruno Guarçone, Brunno

Matta, João Carlos, Rogério Fortes, Alexandra Morales, Alexandre Sabino,

Marcello Ferrari, Guido Poliseri e Douglas Tacla, pelos ensinamentos.

Ao eterno amigo e grande mestre Lorenzo Chicco, por todo o ensinamento e

apoio em minha caminhada profissional.

Ao meu pai, por ter me ensinado a viver e enxergar a vida de forma diferente.

As minhas irmãs, Carolina e Priscila, que sempre apoiaram minhas decisões.

À minha esposa, Mariza, fundamental em minha vida e que me apoiou sempre em

mais esta etapa.



Resumo

Este trabalho objetivou analisar de que forma a metodologia LEAN impactou

mudanças nos processos organizacionais em uma empresa de logística. A

unidade de análise foi uma das filiais de um operador logístico de grande porte

localizado na cidade de Vinhedo-SP. No desenvolvimento realizou-se entrevistas

com especialistas em logística, líderes da organização, a gestora de Lean

Manufacturing e operadores, sendo um total de 100 funcionários, onde foi

possível identificar fatores de mudança organizacional como, aplicação de Kaizen

para melhoria de processos, 5S’s para organização e limpeza e Kanban para

controle de produção. Dos pressupostos da metodologia Lean aplicado à

logística, pode-se destacar ferramentas como Kaizen, pois, cada oportunidade de

melhoria detectada é explorada dentro da metodologia, com objetivo de reduzir

desperdício e consequentemente aumentar a produtividade e qualidade do

processo. Observou-se que fatores como produtividade, qualidade, organização,

dentre outros foram fatores para implantação da metodologia na empresa. Os

resultados revelaram ainda que pós implantação da gestão Lean, houveram

mudanças como, melhor entendimento da metodologia proposta, reorganização

de processos e ganho de produtividade e de qualidade, elevando assim, o nível

de competitividade da organização.

Palavras-chave: LEAN. Mudança Organizacional. Gestão LEAN.



Abstract

This work aimed to analyze how the LEAN methodology impacted changes in

organizational processes in a logistics company. The unit of analysis was one of

the branches of a large logistics operator located in the city of Vinhedo-SP. In the

development, interviews with logistics specialists, organization leaders, the Lean

Manufacturing manager and operators were carried out, with a total of 100

employees, where it was possible to identify organizational change factors such as

Kaizen application for process improvement, 5S's for organization and cleaning

and Kanban for production control. From the assumptions of the Lean

methodology applied to logistics, tools such as Kaizen can be highlighted, since

each improvement opportunity detected is explored within the methodology, with

the objective of reducing waste and consequently increasing productivity and

process quality. It was observed that factors such as productivity, quality,

organization, among others were factors for implantation of the methodology in the

company. The results also revealed that after implementation of Lean

management, there were changes such as a better understanding of the proposed

methodology, reorganization of processes and gain in productivity and quality,

thus raising the level of competitiveness of the organization.

Keywords: LEAN, Organizational Change, LEAN Management.
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1 Introdução

A filosofia LEAN promove em sua metodologia a constante e sistemática

eliminação de perdas, seja em etapas do processo que não agregam valor ou

mesmo em atividades que estejam relacionadas a qualquer processo produtivo

que agrega valor (Barreto, 2012).

Ao longo do tempo esse conceito adquiriu novos nomes, sendo que James

Womack e seus coautores adotaram o termo LEAN Production (Womack, Jones &

Ross, 2004) Apesar dos vários nomes dados a esse conceito, os princípios

permanecem: redução dos custos a partir da eliminação de desperdícios e uso

pleno das capacidades dos trabalhadores (So & Sun, 2010).

A filosofia possui princípios e conjuntos de ferramentas para atingir a eliminação

de resíduos, otimização de processos, eliminação de atividades que não agregam

valor e envolvimento de recursos humanos na melhoria contínua. No entanto, o

uso de métodos e ferramentas não é em si só uma vantagem para a organização.

É necessário envolver as pessoas, tornando toda organização LEAN e, com base

nesses conceitos, entender essa filosofia e sua importância nos tempos em que

vivemos (Dombrowski & Mielke, 2013).

Neste contexto, este trabalho visa analisar de que forma a metodologia LEAN

impactou mudanças nos processos organizacionais de uma Empresa de logística

na cidade de Vinhedo SP. Para alcançar esse objetivo, foi realizado um estudo de

caso na Empresa de Logística por meio de pesquisa do tipo descritiva, com

abordagem qualitativa.

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos, sendo que a introdução da

pesquisa apresenta-se a problematização, os objetivos e justificativa da pesquisa.

o Segundo capítulo apresenta o referencial teórico traz em seu conteúdo

conceitos como Mudança Organizacional, LEAN Manufacturing, conceitos sobre a

implantação do LEAN e conceitos de Logística. A metodologia da pesquisa no

terceiro capitulo, abordou o modelo da pesquisa, os procedimentos para coleta e
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análise dos resultados, e a discussão dos resultados. A conclusão e as

considerações gerenciais são registradas no quinto capítulo.

1.1 Problematização

Atualmente, o mundo dos negócios está enfrentando um fato irrefutável: os

mercados são cada vez mais competitivos e só as empresas mais eficazes

conseguem manter o nível exigido. Nesse cenário com mudanças constantes há

cada vez mais desafios, o que obriga as empresas a adaptarem-se

constantemente para manterem o ritmo. Fatores como qualidade, custo e prazos

têm papel fundamental no sucesso das organizações (Bakari, Rahim Yusof &

Ahmad, 2012).

É época de grandes transformações. Rápidas e significativas, a velocidade e o

ritmo da evolução tecnológica vêm sendo introduzidos rapidamente em nossas

vidas com novos paradigmas que definem padrões diferenciados e

comportamentos que no turbilhão das mudanças são rapidamente substituídos.

(Vieira & Vieira, 2003).

A grande maioria das publicações sobre a mudança organizacional descreve

como as empresas precisam adaptar-se a lidar com essas mudanças. Os

consumidores estão se tornando mais exigentes, cresce o número de empresas

no mercado, reduz-se ciclo de vida dos produtos, a força de trabalho requer novo

tratamento, a velocidade torna-se primordial. Dessa forma, as empresas

reestruturaram grandes mudanças (Santos, 2014).

O aumento da inovação tecnológica e do fenômeno da globalização tem

impactado economicamente o ambiente de negócios, o que obriga empresas às

mudanças permanentes em suas estratégias. Esse cenário forçou as empresas

brasileiras à constante busca de inovação e gestão tecnológica. Qualquer

organização que procura tornar-se competitiva no mercado mundial deve

necessariamente prestar atenção às novas formas de gestão (Ruas, 2001).
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As organizações devem se preparar para a gestão e monitorização de densas

mudanças trazidas pelo progresso tecnológico e o surgimento de novas

concepções de vida delas emergidas. São novas classes sociais e hierarquias

culturais que dependem de revoluções tecnológicas cada vez mais concebidas

em menor escala de tempo (Bressan, 2004).

O uso de sistemas de gestão, tais como JIT (Just in Time), qualidade total

Management (TQM) ou simplesmente gestão de processos com a visão focada o

cliente tem tido um grande impacto sobre a estrutura das organizações. Uma das

principais razões de mudanças organizacionais empresariais é a busca pela

flexibilidade organizacional, que corresponde à reatividade que as organizações

enfrentam impostas pelo movimento de inovação (Silveira, 2016).

Hoje, há muito conhecimento do papel que a logística tem na criação da

vantagem competitiva. No passado, o foco foi principalmente tático e era a

preocupação com a otimização de custos, e agora há muito mais no eixo

estratégico com foco sobre o valor acrescentado (Christopher, 2005).

Uma gestão eficaz das atividades logísticas pode ser um ponto de alavancagem

da competitividade de uma empresa. Portanto, para a gestão adequada dessas

atividades, tais como o armazenamento do transporte (interno ou externo), o

manuseamento e gestão materiais, gestão da informação e comunicação interna

e atendimento ao cliente, faz-se necessária a eliminação de desperdícios,

fornecendo melhoria contínua ao seu desempenho (Wu, 2003).

A gestão logística é parte da cadeia de abastecimento responsável pelo

planejamento, implementação e controle do fluxo que busca de maneira eficiente

e eficaz gerir as operações de armazenamento, serviços e informações

relacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo, a fim de atender às

demandas e necessidades dos clientes (Silveira, 2016).

Baseado na afirmativa anterior, as empresas de transporte, como um exemplo de

empresa de serviços, também se beneficiam os princípios e ferramentas de

produção enxuta. Tipicamente, esta aplicação é chamada LEAN production
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(Jones, Hines & Richa, 1997). Assim, existem várias vantagens que poderá

retirar-se da logística LEAN, ou seja, a integração dos dois conceitos já

identificados, e diversas atividades logísticas pode ser melhorada através da

utilização da função ferramentas LEAN, incluindo a melhoria da organização

interna, melhoria da frota, melhoria de armazenamento, melhoria na mão de obra,

melhoria da aquisição, plena satisfação do cliente.

A abrangência do mercado e a forte concorrência são fatores que tornam as

empresas competitivas por necessidade. Devido a esse fato, elas necessitam

buscar a excelência em suas operações com a otimização dos processos,

qualidade total de seus produtos e serviços. O principal objetivo é proporcionar a

seus clientes a satisfação e a consequente valorização de sua marca (Balian,

2010).

A respeito dessa competitividade do mercado, Barreto (2012) destaca que a

implantação do LEAN Manufacturing, que se norteia pelo Sistema Toyota de

Produção, é uma condição ímpar para o alcance de sucesso corporativo. Graças

aos objetivos dessa metodologia em obter melhorias em processos, eliminando

desperdícios e aumentando a qualidade do produto, sua utilização proporciona

também o aumento da participação em mercados do ponto de vista econômico do

negócio.

Corroborando essa tese, Rebelato e Rodrigues (2013) destacam que o LEAN é o

sistema de produção desenvolvido pela Toyota, que busca o fluxo contínuo por

meio do sistema de eliminação de desperdícios “muda” e pela introdução da

qualidade no processo de manufatura, ao mesmo tempo em que persegue a tão

sonhada redução de custos.

Neves e Esposto (2011) ressaltam que o termo “LEAN” foi aplicado já na década

de 80 em um projeto de pesquisa do Massachusetts Institute of Technology (MIT)

sobre a indústria automobilística mundial. Schnoor (2012) complementa que essa

pesquisa revelou que a Toyota havia desenvolvido um novo e superior paradigma

de gestão nas principais dimensões dos negócios (manufatura, desenvolvimento

de produtos e relacionamento com os clientes e fornecedores). Naquela época, a
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montadora japonesa não estava nem entre as 10 maiores do mundo, mas, em

2009, apresentou-se como a maior em volume de vendas, acumulando

crescimento contínuo ao longo dessas décadas, demonstrando a eficácia do

sistema que desenvolveu.

No entanto, para que tudo isso ocorra de forma sistemática e contínua, é

necessária a utilização de conhecimento agregado que normatize todo o

processo. Por ter a possibilidade de aplicação na logística, o LEAN é mais do que

uma ferramenta de customização dos processos, ele é uma cultura que, se

empregada corretamente e de forma sistemática, consegue os objetivos que

qualquer empresa busca no mercado.

Neves e Esposto (2011) ressaltam que o LEAN é uma estratégia de negócios

para aumentar a satisfação dos clientes por meio da melhor utilização dos

recursos. A gestão LEAN procura fornecer, consistentemente, valor aos clientes

com os custos mais baixos, por meio da identificação de melhoria dos fluxos de

valores primários e de suporte por meio do envolvimento das pessoas

qualificadas, motivadas e com iniciativa. Baseado nesses conceitos, a empresa

em estudo, que exerce atividades de logística, armazenagem interna, gestão de

estoques e gestão de transportes, também procura alcançar a satisfação de seus

clientes.

Além disso, a empresa em estudo possui equipes de serviços especiais capazes

de cuidar da logística de uma empresa de ponta a ponta, ou seja, recebimento de

materiais, armazenagem, movimentação interna e distribuição de materiais. Por

ser comprometida com a excelência operacional, esta lida com a metodologia

LEAN como meio de oferecer os melhores serviços e gerenciamento da cadeia de

suprimentos do mercado. Logo, a excelência operacional é uma condição

indispensável no dia a dia da empresa, visando sempre alcançar resultados

positivos sobre as cadeias de abastecimento de seus clientes.

A empresa que opta por adotar a cultura do LEAN conta com gestão de obtenção

de materiais corretos, no local correto, na quantidade correta, minimizando o

desperdício, sendo flexível e aberto a mudanças, já que as empresas abertas a
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mudanças de forma a buscar melhoras em seus processos têm aumento de

competitividade. Diante disso, pergunta-se de que forma a metodologia LEAN

impactou mudanças nos processos organizacionais da Empresa de Logística?

1.2 Objetivo geral

O objetivo desta pesquisa é analisar de que forma a metodologia LEAN impactou

mudanças nos processos organizacionais da Empresa de Logística.

1.2.1 Objetivos específicos

a) Caracterizar o processo de mudança organizacional promovido pela

implantação da metodologia LEAN na empresa.

b) Identificar os principais pressupostos da metodologia LEAN aplicados à

logística.

c) Verificar os motivos para a implantação da metodologia LEAN na empresa.

d) Verificar de que forma a metodologia foi planejada e implementada.

e) Identificar os resultados obtidos até o momento.

1.3 Justificativa

Quando se pensa na base conceitual da administração, logo se remete a

atividades de planejamento, organização, direção e controle. Nesse conceito está

a produção enxuta, ou “LEAN Manufacturing”, palavra que foi criada para

designar o sistema de produção desenvolvido pela Toyota em meados dos anos

70 baseado no princípio do combate a todo e qualquer desperdício.

Partindo do conceito de que desperdício é qualquer esforço ou iniciativa que não

adicione valor ao produto ou serviço, o cliente não o reconhece como uma

atividade ou algo que mereça ser remunerado, afinal, ele não percebe seu valor.

Apenas por essa breve demonstração do LEAN Manufacturing é possível

identificar que sua aplicabilidade vai ao encontro do que prezam os conceitos de

administração.
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Outra ideia de que a metodologia LEAN está ligada aos princípios da

Administração de Empresas é o fato de ela mexer com a cultura de qualquer

empresa. E isso faz com que o mais alto escalão da empresa, bem como seus

subordinados, entenda que LEAN é apoio à otimização produtiva, visando sempre

ao crescimento organizacional.

Por isso, além dos aspectos de eficiência, redução de custos e aumento da

competitividade, que são princípios intrínsecos da Administração de Empresas, a

consciência LEAN promove também a organização cultural de uma empresa,

visando sempre à economia, seja de recursos monetários ou de esforço

produtivo, com o objetivo único de fazer o melhor no menor tempo possível.

De acordo com o que foi apresentado, percebe-se a importância da aplicação do

conceito LEAN em organizações e, dessa forma, o tema abordado contribui de

forma agregadora para o enriquecimento da academia em sua literatura. Outra

questão é que a aplicação desse sistema na organização em estudo já trouxe

significativos ganhos. Assim, o estudo favorece para que a organização perceba a

importância de se intensificar essas práticas LEAN, que promove melhores

custos, qualidade e atendimento, entre outros. Além disso, foi possível obter

conhecimento da aplicação na prática do sistema a partir da experiência na

empresa em foi realizado o estudo.
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2 Referencial Teórico

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico do trabalho, abordando-se

os temas: mudança organizacional; modelos de mudança organizacional; LEAN

Manufacturing; LEAN Thinking; ferramentas LEAN; implantação do LEAN e

conceitos de logística.

2.1 Panorama conceitual sobre mudança organizacional

A mudança organizacional inclui alterações principalmente no comportamento

humano, assim como no regimento de trabalho e valores corporativos em

resposta às mudanças estratégicas (Herzog, 1991).

Os passos fundamentais que constituem um modelo de mudança devem ter a

compreensão de cada variável do sistema da organização, a determinação do

grau para essas variáveis, a proporção de ajustes e a organização que se moverá

na direção desejada (Melo, Macedo & Medeiros, 2008).

Os métodos de intervenção organizacionais estruturados, quando abordados sob

uma sequência metodológica, tornam-se estudos fundamentais para as questões

conceituais, pois a criação do grupo de intervenção, a análise de sistemas, o

diagnóstico do problema organizacional ou a formulação de objetivos com a

estrutura do plano de ação tornam-se um elo entre o objetivo de uma empresa e

seu sucesso. Logo, torna-se responsabilidade das organizações que atuam num

ambiente competitivo adotar técnicas de gestão participativa, integrando todos os

seus funcionários no alcance de novas metas, para tirar proveito das mudanças

(Melo et al., 2008).

As pessoas e organizações que resistem à mudança têm sua origem na sensação

de segurança, estabilidade e permanência. Entre os fatores que mais contribuem

para a resistência à mudança estão:
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A mudança organizacional pode ameaçar grupos ocupacionais dentro das
organizações. Algumas especialidades não, mas serão necessárias
quando certas modificações forem implantadas. Uma mudança
organizacional pode ameaçar o sistema de poder estabelecido. A
administração, por exemplo, poderia antever seu "status" é deslocando
para outras áreas (Melo et al., 2008, p. 3).

No entendimento de Melo et al. (2008), podem-se qualificar as mudanças

organizacionais levando-se em consideração as premissas que as mesmas

provocam nos processos organizacionais. As mudanças de primeira ordem são as

de impacto menos intenso e as mudanças de segunda ordem requerem mais

mobilização dos funcionários e também dos recursos.

No entendimento de Herzog (1991), a mudança deve ser organizacional

entendida como um gênero da modificação, sendo planejada ou não, nos

componentes organizacionais, formal e também informal que seja significativa, e

atinja todos os membros da organização e também tenha como objetivo a

melhoria do desempenho organizacional. Para Melo et al. (2008), na literatura

atual o contexto classificações em mudanças organizacionais é extenso e

também apresenta prescrições de como administrar o processo de implantação.

A equipe de mudança da Integration Price Waterhouse mostra que a regras que

criam um cenário ideal para a mudança em uma empresa devem estabelecer 15

princípios básicos, que podem servir de modelo para a mudança organizacional:

1. Enfrentar a realidade;
2. concentrar-se em contextos estratégicos;
3. agir com autoridade;
4. definir o escopo com inteligência;
5. preparar o terreno para a mudança;
6. deixar o cliente conduzir a mudança;
7. conhecer seus stakeholders;
8. comunicar-se sempre;
9. redefinir o sistema de indicadores;
10. utilizar todas as alavancas da mudança;
11. pensar grande;
12. alavancar a diversidade;
13. desenvolver habilidades;
14. planejar;
15. integrar as iniciativas (Estrada & Gonçalves, 2011, p. 5).
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Nenhuma empresa pode escapar da necessidade de alterar seu layout

organizacional, já que fatores para promover a competitividade impelem a essa

mudança. A liderança é essencial para a mudança e o sucesso da mudança

organizacional é parte integrante das atividades que as empresas desenvolvem

ao longo do processo. Por isso, segundo Grouard & Meston (2001), existem 10

fatores-chave para o sucesso na implantação estratégica das mudanças, sendo

eles: administração das questões de poder; definição da visão; mobilização;

catalisação; obtenção da participação; administração da dimensão emocional;

treinamento e supervisão; comunicação ativa; direção; e realização.

2.2 Mudança organizacional

Para Wood (2009, p. 190), a mudança organizacional é qualquer “transformação

de natureza estrutural, institucional, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou

de qualquer outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto

da organização”. As mudanças econômicas e sociais são necessidades

incontestáveis para o crescimento individual e organizacional das empresas.

Assim, Davis e Newstrom (1996, p. 43) destacam que “uma mudança pode ser

um sucesso ou um problema, dependendo da habilidade com a qual foi

gerenciada”. Já Marques (2015) entende a mudança organizacional como uma

adequação às exigências do mercado, oriunda de influências do ambiente externo

ou do ambiente interno. E as mudanças podem ser planejadas ou não, sempre

com o intuito de alcançar a satisfação do cliente, a superioridade competitiva, a

geração de lucros e a continuidade dos negócios.

Caldas e Wood (2009) ressaltam que a evolução das mudanças organizacionais

pode acontecer em quatro momentos:

a) No início, dava-se ênfase à estrutura e aos processos formais da empresa,

importando apenas o funcionamento adequado de todas as peças de sua

configuração mecanicista;

b) aboliu-se esse processo devido à impossibilidade de gerenciamento das

mudanças frequentes, direcionando-se o foco para as pessoas e suas
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relações, surgindo um segundo momento, voltado para o comportamento e

o clima organizacional. Diminuíram-se os conflitos e passou-se administrar

adequadamente as relações das pessoas, obtendo-se melhor resultado

das empresas;

c) posteriormente, o ambiente foi valorizado como elemento principal,

surgindo, assim, o terceiro momento, que parte do pressuposto de que a

adaptação da empresa ao meio ambiente está condicionada a quanto mais

adequada a essa relação, melhor será seu desempenho;

d) no último momento, chegou-se à busca pela qualidade e produtividade,

com ênfase à disciplina e ao comprometimento com o trabalho. A mudança

organizacional não é tratada como um evento isolado, e sim como um

processo de melhoria contínua.

Uma organização que visa obter a certificação de qualidade deve estar atenta às

pessoas que estarão envolvidas em todo o processo. Portanto, é necessário que

haja compromisso de todos com a mudança requerida. Inserir qualidade em uma

cultura organizacional é transformar a qualidade de um valor para todos e

acreditar que mudança gera lucros. Ritzmann e Krajewski (2004) consideram que

o desafio de gestão da qualidade é conscientizar todos os funcionários sobre a

importância da qualidade.

Para o desenvolvimento de uma cultura apropriada, Caldas e Wood (2009)

destacam que é necessário definir um caminho para cada funcionário seguir e

colaborar com a mudança. Pode ser interna, no caso os próprios trabalhadores, e

externa, que são pessoas ou empresas que compram o produto ou serviço. A

mudança pode alterar, modificar ou tornar-se diferente. Trata-se de mudar os

valores e as práticas nas tomadas de decisões nos diferentes níveis da

organização ou até mesmo na maneira como se organiza o processo de

produção, bens ou serviços, envolvendo níveis de comando, responsabilidade e

controle. Já Ritzmann e Krajewski (2004) salientam que a mudança, nesse caso,

pode levar a uma ruptura com a cultura em si já enraizada. Os indivíduos na

organização são capazes de quebrar ou modificar os elementos culturais. E os

objetivos da organização não são tão fáceis de atingir, pois costumes e rotinas

organizacionais na maioria das vezes é uma barreira difícil de ser quebrada.
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As organizações profissionais são um conjunto de interações humanas, o que

pode ter significados diferentes para as relações, tornando-se uma cultura.

Quando há interação entre grupos de pessoas em torno de um objetivo,

estabelece-se uma identidade. Paladini (2004) afirma que a cultura organizacional

é um conjunto de valores expressos em elementos simbólicos e práticas

organizacionais, que atribui significados para construir uma identidade

organizacional.

Para Moggi e Burkhard (2005), esse processo de mudança nas empresas ocorre

a partir das dimensões ou níveis qualitativos, descritos na Tabela 1.

Tabela 1
Tabela 1Dimensões do processo de mudança organizacional

Dimensões/Níveis
qualitativos

Caracterização

1. Nível da identidade ou
dos dirigentes de carreira

São os responsáveis pela estratégia e pelos resultados das
operações. São essas pessoas que determinam a identidade, o
caráter ou a essência da empresa. Para este nível, a urgência da
mudança se verifica quando a empresa não tem respostas claras
e sólidas para questões estratégicas do tipo – por que estamos
neste negócio? Quais são nossos valores? Etc. Nessa fase,
pode-se pensar que a organização encontra-se em uma crise de
identidade, consequência da falta de visão estratégica.

2. Das pessoas ou das
relações

Revela o que acontece entre os participantes. A mudança torna-
se necessária quando o clima organizacional torna-se
inaceitável, há desmotivação, problemas de liderança etc. Neste
estágio, a organização encontra-se vivendo uma crise, pois são
as pessoas que implementam as estratégias da empresa.

3. Dos processos ou fluxos
básicos de produção e
comercialização de
produtos e/ou serviços

Neste caso, a necessidade da mudança surge com a crise de
resultados, ou seja, as operações rotineiras da empresa não
geram resultados suficientes para suprir os recursos empregados
nas operações e pagar acionistas ou aplicar em expansão.

4. Dos recursos Formado por terrenos, equipamentos, etc. Aqui fica evidenciada
a necessidade da mudança quando a organização encontra-se
em situação crítica, precisando vender seus ativos para pagar
dívidas. É a crise da liquidez, quando na maioria das vezes não
é mais possível implementar mudanças.

Fonte: Moggi, J., & Burkhard, D. (2005). O espírito transformador: a essência das mudanças
organizacionais no século XXI. (5. ed.), São Paulo: Antroposófica.

Em relação à Tabela 1, as mudanças apresentam-se lentas e, dependendo do

tipo de trabalho e do setor, há que se ressaltar que a maior parte das pessoas

não será rapidamente beneficiada por elas, uma vez que a obediência única às

regras, a distribuição de tarefas e padronização de resultados constituem o

pressuposto predominante em alguns sistemas de produção.
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Marques (2015) concorda com as afirmativas anteriores e complementa que as

mudanças organizacionais estão relacionadas a diversos fatores, tais como

defasagem, obsolescência e perda de competitividade de um produto, criando a

necessidade de atribuir melhores condições de trabalho aos colaboradores e a

busca por processos mais eficientes. Segundo esse mesmo autor, as mudanças

podem ser qualificadas como incrementais, transformacionais, evolucionárias e

revolucionárias:

A mudança incremental busca a implantação de melhorias aos processos

existentes para, assim, atribuir mais capacidade de crescimento e sucesso à

empresa. Essa é a mudança mais recorrente e a de mais fácil implementação,

pois é natural e está sempre acontecendo (Marques, 2015).

Marques (2015) - A mudança transformacional, por sua vez, implica em grandes

alterações nos processos da empresa, sendo reestruturada internamente para

atender a uma nova estratégia. Usualmente utilizada diante de sérias crises ou da

necessidade de se reposicionar no mercado, esse tipo de mudança afeta todos os

âmbitos da empresa, funcionários, líderes, produtos e, por isso, pode ser de mais

difícil assimilação pelos colaboradores. Há também a mudança que surge a partir

de um propósito especial: a mudança evolucionária. O objetivo em questão é

adequar a evolução da empresa às demandas do mercado, para que seu

crescimento não gere problemas, as necessidades dos clientes sejam sempre

atendidas e a empresa esteja sempre à frente de seus concorrentes. São

implantadas gradualmente e facilitam a escolha de possíveis caminhos de

atuação a serem seguidos pela organização no futuro.

Marques (2015) - A mudança mais drástica e ousada é a revolucionária. Diante da

necessidade de uma profunda alteração nos princípios base da empresa, na sua

gestão, na sua atuação e nos produtos, para que a empresa sobreviva e cumpra

com sua missão, essa mudança se faz imprescindível. Empresas com uma longa

história são as que geralmente necessitam empreender esse tipo de mudança,

garantindo a superação da má fase e o lucro para os investidores. Com a

implementação dessa mudança, a empresa pode terminar parecendo outra:
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novos funcionários, novo modelo de gestão, novos objetivos e, inclusive, novos

mercados de atuação.

Estruturas tradicionais, caracterizadas por meios autocráticos, estão a modificar a

forma de gerenciar, dando lugar a formas democráticas de organização

caracterizadas por um estilo participativo, cooperativo e flexível. Silva, Nunes,

Alberton e Oliveira (2006) opinam que a estrutura tem grande influência sobre a

organização e a grande maioria dos processos de mudança envolve ajustes

estruturais.

Por melhor que seja a intenção das empresas, pesquisas revelam que poucas

têm obtido êxito quanto ao processo de empreender mudança. Mildeberger (2011)

refere que mudanças profundas que implicam a reorientação da estratégia

tendem a ser postergadas pelas empresas. Tem-se observado que organizações

conseguem conviver bem com mudanças incrementais, não enxergando a

necessidade de uma reorientação à mudança organizacional.

Primeiramente, é preciso compreender que toda mudança envolve organizações

com sistemas sociais e, não obstante, deslocar pressupõe mudar-se para uma

nova posição, o que causa certo desconforto entre os agentes sociais que estão

nesse processo de mudança organizacional. O desafio é conscientizar as

pessoas de acordo com os valores organizacionais, renovando-os para aumentar

sua vantagem competitiva. O processo de mudança em uma organização ocorre

em três fases, sendo o primeiro em status atual ou descongelamento,

posteriormente a transição de estado e, por fim, a busca por um estado futuro

(Marins, 2009).

O estado atual e a fase inicial representam o início da transformação de uma

modelo atual de comportamento para um novo patamar que está sendo inserido

(Marins, 2009). O estado real ou atual é responsabilidade da administração para

preparar uma mudança de situação. Implica invalidar atitudes e comportamentos

para criar a sensação de necessidade para algo novo.
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Deve ser enfatizado que a fase inicial é facilitada por pressões ambientais, por

queda de desempenho, reconhecimento de uma situação que não colabora com a

organização ou a percepção de há uma maneira melhor de fazer alguma coisa.

Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) citam os gestores que não conseguem

controlar seu ambiente e reconhecer a necessidade de mudar e não conseguem

ter melhores resultados, pois suas organizações estão perdendo competitividade.

A condição do segundo passo do processo, o de transição, é um processo de

mudança em que novas práticas são colocadas em vigor. É a descoberta de

novos conhecimentos, com atitudes e novos comportamentos (Marins, 2009).

Note-se que nesse passo é preciso tomar medidas para realmente mudar a

situação por fatores que modifiquem como as pessoas e toda sua estrutura

tecnológica ou cultural vão atuar.

O estado futuro é o último passo no processo, em que as ideias e práticas que

foram buscadas e a implementação do novo modelo de comportamento tornam-

se o novo padrão organização (Marins, 2009).

O processo de mudança requer habilidades dos coordenadores para conseguir

atuar de maneira efetiva e precisam analisar objetivos da organização,

identificando o que a empresa deseja, levando em conta as dificuldades e as

forças positivas e, nesse contexto, planejar e executar para que as mudanças

venham colaborar para a melhora do desempenho da organização. Hampton

(1992) alertam que os gerentes devem ter habilidades para executar e introduzir

mudanças com entendimento do processo e as estratégias possíveis para

administrar essa mudança.

O gerenciamento da mudança tem sucesso quando a organização sai do estado

atual para se deslocar para o estado almejado, promovendo a mudança com o

funcionamento da organização, em um estado futuro que foi determinado (Nadler,

1994). Para mudar uma organização é necessária uma forma pela qual se

distribuem formalmente as responsabilidades. Assim, qualquer ação de mudança

deve ser por ações calculadas para redução de resistências. A dificuldade desta é
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importante, uma vez que mudanças repentinas podem provocar abalos se não

planejadas de maneira minuciosa (Motta, 2001).

Hampton (1992) afirma que toda mudança organizacional encontra alguma

resistência humana que envolve a sensação de incerteza e que, dependendo do

seu nível, pode ser um problema durante o processo de mudança, gerando ainda

mais resistências às mudanças. Conter essas resistências a partir de

treinamentos e comunicação e a busca de envolvimento na participação são

estratégias que dão resultado, são maneiras de ter melhor desempenho na

mudança. Para Wagner e Hollenbeck (1999), sempre que os gestores tentam

articular uma mudança, há resistência, já que as pessoas tendem a resistir àquilo

que percebem como uma situação que irá lhe tirar da área de conforto.

Diante das resistências constantes que geralmente ocorrem internamente nas

organizações, deve-se almejar que as pessoas estejam cientes das

transformações efetivadas, que somente serão satisfatórias se houver

comunicação ampla das intenções estratégicas com a nova perspectiva do

ambiente estrutural, completo em todos os sentidos, seja humano ou tecnológico

(Motta, 2001).

Nessas perspectivas de análise, a formação profissional construída com base na

experiência de cada um valoriza determinados setores administrativos. Formam-

se ideias que se materializam em pensamentos práticos como uma forma

consolidada coerente para tratar a inovação (Motta, 2001).

Motta (2001) ainda salienta que as mudanças nas organizações têm exigido a

atenção dos gestores no que se refere à constante percepção de resposta ao

processo, já que novos comportamentos gerenciais e estruturas organizacionais

criados para dar suporte aos novos requisitos operacionais têm buscado inovação

organizacional e vantagem competitiva. É de suma importância um olhar atento à

forma como isso se desenvolve. A competição entre as organizações tem forçado

a busca de um desempenho superior, gerando um ciclo infinito e de mudanças

antes nunca visto (Marques, Borges & Reis, 2016).
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As mudanças organizacionais eram raras e ocasionadas por situações

momentâneas e pontuais, ocorrendo diante das necessidades específicas. No

entanto, atualmente elas buscam entender o cenário constante de transformação

como um cenário de competição globalizada no qual consumidores têm cada vez

mais necessidade de produtos e serviços. Isso significa concorrência não só entre

organizações próximas geograficamente, mas globalmente, na qual todos

precisam crescer e evoluir para melhor atender às necessidades de clientes de

forma diferenciada (Marques et al., 2016).

A organização precisa estar preparada para entender o ambiente e as condições

onde está inserida, para conduzir novos caminhos e permanecer no mercado

(Marques et al., 2016). Antes de ser iniciado o esforço da mudança, poucas

organizações avaliam realmente seu nível de envolvimento, visualizando

preventivamente possíveis resistências à iniciativa de transformação,

compreendendo de fato a realidade do cenário e seus motivos.

Uma das dificuldades principais no processo de mudança é a compreensão dos

objetivos e adoção das ações que direcionam a mudança organizacional, por falta

de clareza e dificuldade de comunicação. Tal ponto pode sustentar a realização

de mudança organizacional, coerência entre metas empresarias e a

sustentabilidade do negócio, com o reconhecimento do futuro pretendido

(Marques et al., 2016).

Ghani, Jayakabalan & Sugumar (2002) indicam que a estrutura das organizações

é fortemente influenciada pela estratégia da empresa, isto é, quando uma decisão

estratégica define a direção da organização com a adoção necessária para

alcançar a meta. Para Grouard e Meston (2001), uma estrutura organizacional

define o direcionamento de recursos produtivos e administrativos, a função de

cada grupo e as relações entre os mesmos.

2.3 Tipos de mudança organizacional

A emergência da sociedade, do conhecimento estimulado pelas mudanças na

relação entre as empresas, aumento da terceirização de processo, joint venture,
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fusões e aquisições, entre outros, para manterem-se competitivas, estão sujeitos

a mudanças cada vez mais difíceis. Vergara (2000, como citado em Soares,

2007) propõe três dimensões que as mudanças em organizações têm sofrido nos

últimos anos:

a) tecnológica: diz respeito às alterações no fluxo e tratamento das
informações, principalmente em função do acesso e velocidade delas,
desfocando o controle sobre pessoas e tempo para focar em resultados;
b) humana: refere-se ao novo pacto estabelecido entre capital e trabalho
ou acionista e empregado, em que ao primeiro cabe oferecer
oportunidades de desenvolvimento e participação aos seus empregados e
a esse último a responsabilidade com a sua própria performance, de forma
a agregar resultados para a empresa; e
c) organizacional: significa a substituição da estrutura hierárquica pela
estrutura horizontalizada e trabalho em rede inter e intraorganizacões.
Inclui-se, aqui, a ampliação de equipes multifuncionais e a proposta de
busca de compartilhamento de poder (Vergara, 2000, como citado em
Soares, 2007, p. 28)

As diferentes linhas adotadas na abordagem da mudança organizacional criam

ampla gama de classificações. Nesse contexto, vê-se a importância de identificar

os diferentes tipos de mudança, o que permite que os agentes de mudança

aumentem a sua capacidade de responder, de acordo com a situação encontrada,

à solução de problemas na implantação de uma mudança (Pinto & Lyra, 2009).

Soares (2007) ressalta que distinguir entre as mudanças progressivas e

estratégicas é importante para o sucesso da implantação das mudanças

organizacionais. As alterações incrementais referem-se aos componentes de uma

organização específica, com a particularidade a ser realizada no âmbito

estratégico atual, o tipo de organização e os valores dominantes. Já Pinto e Lyra

(2009) complementam que essas mudanças são reformulações, introdução de

novas tecnologias e mudanças nas práticas de gestão de pessoas. Dessa forma,

a mudança estratégica reforça o objetivo de mudar a organização como um todo.

De acordo com Soares (2007), a partir dos valores, crenças e hábitos

compartilhados coletivamente, é essencial definir a perspectiva cultural. A

dimensão humana na cultura organizacional com agregação de cultura

estrangeira define a construção de valores e atitudes e a sua identidade
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organizacional. Nesse caso, a mudança organizacional torna-se um importante

trabalho coletivo para absorver novos valores. O último nível parte para a análise

sobre perspectiva política. Aqui, a organização é definida como um sistema

político em que há o controle de decisões e organização do trabalho.

Por outro lado, na rotina organizacional, os diversos modelos de mudança geram

antagonismos pela escolha da melhor maneira de fazer a mudança (Soares,

2007). No entanto, modelos organizacionais são formas de enxergar um

fenômeno mundial crescente com modelos, ferramentas e métodos que são

específicos. Motta (2001) resume na Tabela 2 as perspectivas de mudança e as

formas e instrumentos de mudança.

Tabela 2
Tabela 2Análise organizacional por temas e unidades de análise

Temas e unidades de análise
Perspectiva Temas prioritários de análise Unidades básicas de

análise

Estratégica Interfaces da
organização com o

meio
ambiente

Decisões
(interfaces
ambientais)

Estrutural Distribuição de autoridade e
responsabilidade

Papéis e status

Tecnológica Sistemas de produção, recursos
materiais e
“intelectuais” para desempenho
das tarefas

Processos, funções e
tarefas

Humana Motivação, atitudes,
habilidades e

comportamentos
individuais,

comunicação e
relacionamento grupal

Indivíduos e
grupos de
referência

Cultural Características de
singularidade que

definem a identidade ou
programação coletiva
de uma organização

Valores e hábitos
compartilhados
coletivamente

Política Forma pela qual os interesses
individuais e
coletivos são articulados e
agregados

Interesses individuais e
coletivos

Fonte: Motta, P. R. (2001). Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de
Janeiro: Qualitymark (p. 73).
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Motta (2001) complementa que a mudança organizacional requer negociações

internas e a busca da resolução de conflitos. A política passa a ter papel funcional

na medida em que a correção na mudança organizacional proporciona

flexibilidade. Nesse contexto, existe a oportunidade de discutir questões de todos

os lados sobre a implementação de mudanças, principalmente para os casos de

jogos de interesse.

Na perspectiva estratégica, a organização é considerada um sistema aberto em

um contexto social, econômico e político, devendo a organização absorver os

objetivos e valores dos ambientes organizacionais que a rodeiam, influenciando

as suas metas e objetivos (Soares, 2007).

Dessa forma, a mudança organizacional, segundo Motta (2001), torna-se crível a

partir de uma abertura no aparato comunicativo interno e externo, buscando

melhoria na tomada de decisão guiada por gestão estratégica, ao qual a gestão

de informação e o desenvolvimento de habilidades interpessoais estão

interligados. Em termos estruturais, a organização é percebida em termos de suas

regras e instruções que definem as ações dos indivíduos para alcançar mais

eficácia e eficiência. Portanto, a abordagem está relacionada à prioridade dos

objetivos organizacionais e aspectos de disciplina. Nesse caso, a mudança

organizacional é possível com mudanças no quadro formal de autoridade e

responsabilidade.

A perspectiva tecnológica enfatiza a racionalidade do processo de produção que a

divisão técnica de trabalho e tecnologia utiliza para este, que é um valor

acrescentado aos produtos e serviços para os clientes. Assim, a variação do

espectro é viável a partir da mudança de processos de produção, combinando a

otimização dos recursos materiais e intelectuais. Na perspectiva humana há

necessidade de interação pessoal, realizações pessoais e de grupo, observando-

se os objetivos organizacionais e tendo em conta também aspectos informais da

relação (Soares, 2007).

Nesse caso, a mudança organizacional torna-se uma possível mudança de

comportamento das pessoas e suas formas de participação na organização. A
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eficácia organizacional é medida a partir da satisfação e harmonia e o ambiente

de trabalho.

A Tabela 3 resume a categorização feita por Motta (2001) sobre a perspectiva

organizacional e os objetivos do processo de mudança em cada um.

Tabela 3
Tabela 3Análise organizacional por objetivos de processo de mudança

Fonte: Motta, P. R. (2001). Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de
Janeiro: Qualitymark (p. 74).

No entanto, tal como descrito em Motta (2001), tal segmentação não significa que

cada ponto de vista é capaz de definir a realidade. Além disso, deve-se considerar

que a organização deve ser percebida como um fenômeno social global com

perspectivas e desafios. Portanto, entende-se que as perspectivas teóricas sobre

o estudo das mudanças organizacionais não são complementares ou mutuamente

exclusivas, mas são abordagens na busca de esclarecimentos sobre o assunto.

Seja a mudança estratégica, cultural, tecnológica, humana, estrutural ou política,

as mudanças organizacionais devem ser entendidas e os motivos que

impulsionaram o processo e as possíveis consequências sobre o comportamento

das pessoas.
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Para Santos (2014), as mudanças organizacionais podem ser constituídas de

forma reativa ou antecipatória. As formas reativas são respostas às pressões que

se manifestam na organização e podem ser expressas por uma crise de

desempenho. Por outro lado, uma reação antecipatória corresponde às alterações

resultantes da uma análise de cenários futuros que a organização terá de

enfrentar contra eventos futuros. Lembre-se de que nas mudanças de forma

antecipada o envolvimento da alta administração na organização é fundamental,

sendo uma parte integrante do processo de preparação da visão antecipatória

(Motta, 2001).

As mudanças incrementais e antecipatórias são denominadas de sintonia e

correspondem a mudanças nas estruturas específicas da organização e para

produzir antecipação de eventos futuros. As mudanças incrementais são reativas

e estratégicas e fazem parte de uma reorientação estratégica, sendo reativas para

recriar (Santos, 2014).

As mudanças incrementais são mais arriscadas porque começam em situações

de crise e o tempo é uma restrição variável. Essas alterações são consideradas

complexas porque quase sempre envolvem mudanças nos valores da instituição,

o que provoca resistência dos colaboradores. O sucesso desse tipo de mudança

é necessário para substituir os quadros de direção e não muito raro para pessoas

de fora da organização. O tempo relativo de folga inclui o planejamento para a

mudança, a capacitação das pessoas a trabalhar efetivamente na nova

organização e também permite que a gerência sênior defina os valores

fundamentais como nova estratégia, nova estrutura e novos processos (Santos,

2014).

Deve notar-se, segundo Motta (2001), que as grandes alterações são perigosas

na medida em que as definições antecipatórias do futuro podem fracassar em

ambientes altamente variáveis. Diferentes tipos de mudanças organizacionais vão

precisar de diferentes tipos de lideranças. As mudanças graduais podem ser

realizadas no âmbito da estrutura e métodos de gestão existente dentro da

organização, se necessário, em alguns casos, combinadas com estruturas de

transição temporária.
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Para criar condições para liderança eficaz na equipe de gestão, Soares (2007)

enfatiza que deve haver mudanças a partir do topo da organização. A Tabela 4

apresenta alguns tipos de mudanças:

Tabela 4
Tabela 4Tipos de mudança organizacional

DIVERSOS TIPOS DE MUDANÇAS
Contínua - mudança constante, cumulativa e
evolutiva. Podem ser pequenos avanços que
ocorrem cotidianamente em toda organização,
cujo acúmulo pode propiciar significativa
mudança na organização.

Episódica - mudança pouco frequente,
descontínua e intencional, que ocorre durante
períodos de divergência, quando as empresas
saem de sua condição de equilíbrio.

Incremental/Contínua - continuidade do
padrão existente. Pode ter dimensões
diferentes, mas é realizada dentro do contexto
atual da empresa.

Descontínua - mudança do padrão existente,
que ocorre em períodos de desequilíbrio e
envolve uma ou várias reestruturações de
características da empresa.

Incremental/Organizacional - aumento da
eficiência e do uso dos recursos, mudança na
arquitetura da empresa.

Transformacional/Institucional -
Questionamento e mudança da missão,
natureza e objetivo da organização.

Primeira ordem - é uma mudança linear e
contínua, que envolve alterações nas
características dos sistemas, sem causar
quebras em aspectos-chave para a
organização.

Segunda ordem - é uma mudança
multidimensional, multinível, radical e
descontínua, que envolve quebra de
paradigmas organizacionais.

Intencional - quando um agente de mudança
estabelece condições e circunstâncias
diferentes das atuais e então busca realizá-las
por meio de um conjunto de ações e
intervenções, com ou sem a colaboração de
outras pessoas.

Não intencional - não é gerada
deliberadamente ou conscientemente.
Manifestam-se como efeitos colaterais,
acidentes, efeitos secundários ou
consequências inesperadas da ação.

Micromudança - focalizada dentro da
organização. Exemplo: redefinição de cargos
em uma fábrica ou desenvolvimento de um
novo produto.

Macromudança - visa à organização inteira,
incluindo suas relações com o ambiente.
Exemplo: reposicionamento no mercado ou
alteração de todas as suas instalações físicas.

Fonte: adaptado de Soares, H. T. M. (2007). Mudança organizacional e seus impactos no
comportamento dos indivíduos em uma organização do terceiro setor. Dissertação (Mestrado em
Administração) - Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo-MG. Recuperado de:
www.fpl.edu.br/2013/.../dissertacao_helena_ teixeira_magalhaes_soares_2007 (p. 12).

Note-se que as alterações são feitas espontaneamente, planejadas e dirigidas. A

espontânea não é controlada por líderes organizacionais. É derivada de ações do

cotidiano e é guiada por pessoas que não tomam a posição autoridade. A

programada acontece em uma base regular e é regida por um conjunto de

procedimentos; por fim, a necessidade de recorrer a um gestor para supervisionar

a mudança e garantir a sua aplicação (Pinto & Lyra, 2009, como citado em

Soares, 2007).

Segue
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Tendo em conta os critérios descritos na literatura sobre mudança organizacional,

propõe-se um resumo de classificação, como mostra a Tabela 5.

Tabela 5
Tabela 5Critérios de classificação da mudança

Quanto à
intencionalidade

Intencional (ou deliberada) - aquela cujo processo é originado,
conscientemente, por uma decisão da organização.
Não intencional (ou emergente) - Aquela cujo processo tem origem
em circunstâncias não previstas e que acontece sem que a
organização tenha assumido uma opção consciente para realizá-la.

Quanto ao controle
sobre o processo

Programada (também chamada de planejada - é importante
ressaltar a existência de ambiguidade planejada no emprego do
termo, que é utilizado algumas vezes como sinônimo de mudança
intencional) - aquela cujo processo segue uma sequência de eventos
projetados pela organização.
Dirigida - aquela em que, embora não haja uma sequência rígida de
eventos programados, o controle do processo é assumido pela
direção da organização.
Espontânea - aquela que acontece sem que a direção da
organização tenha controle sobre o processo.

Quanto à amplitude das
dimensões

organizacionais
afetadas

Macro - aquela que envolve grande variedade de dimensões
internas e externas da organização.
Micro - aquela que acontece de modo local, interno à organização,
envolvendo um conjunto restrito de dimensões.

Quanto à frequência de
Ocorrência

Evolutiva (conhecida também como incremental) - aquela que tende
a ser composta por pequenas alterações que acontecem de modo
sequencial, frequente, mas que, em longo prazo, podem produzir
grandes alterações em diferentes dimensões da organização.
Episódica (também chamada de intermitente) - aquela cujo
processo é marcado por um início, meio e fim, geralmente em um
curto espaço de tempo.

Quanto à profundidade
das alterações
provocadas na

organização

Normal (conhecida também como marginal ou contínua) - aquela
que tende a provocar pequenas alterações no conjunto global de
dimensões da organização, com relação ao estado inicial.
Radical (conhecida também como severa ou descontínua) - aquela
que tende a provocar grandes alterações no conjunto global de
dimensões da organização.

Quanto ao principal tipo
de conteúdo afetado

De natureza predominantemente técnica/econômica - Aquela que
tende a afetar mais as dimensões estruturais, processuais,
tecnológicas e econômicas do que as relações humanas na
organização.
De natureza predominantemente humana/social - aquela que
tende a afetar mais as relações humanas da organização do que as
dimensões estruturais, processuais, tecnológicas e econômicas.

Fonte: Soares, H. T. M. (2007). Mudança organizacional e seus impactos no comportamento dos
indivíduos em uma organização do terceiro setor. Dissertação (Mestrado em Administração) -
Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo-MG. Recuperado de: www.fpl.edu.br/2013/.../
dissertacao_helena_ teixeira_magalhaes_soares_2007 (p. 14).

Apesar de não representar todas as notas que podem ser encontradas na teoria

da mudança organizacional, estima-se que vários critérios estabelecidos na

Figura 6 não são suficientes para demonstrar a diversidade das abordagens do

Segue

Segue
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tema nas teorias de administração. Por isso, é apenas um vislumbre sobre o

assunto.

2.4 Modelos de mudança organizacional

Motta (2001) esclarece que as teorias e modelos se limitam de forma

independente quando distantes, sendo considerados exclusivos. É possível

descobrir contemporâneas maneiras de se enxergar a realidade dentro de novos

objetos de estudo. A mudança organizacional promove o uso da diversidade dos

modelos e não a supervalorização destes. Considerando que a organização é um

fenômeno social global, diversas perspectivas podem conter elementos de

mesma origem. Em outra perspectiva, Lewin (1965) esclarece que há apenas um

conjunto de elementos, ou seja, mudar a organização depende muitas vezes da

interdependência e de uma visão holística. Assim, a visão sistêmica pode livrar a

organização de paradigmas, tipologias e metáforas. Logo, todos os elementos se

transformam e passam a ser interdependentes da mesma origem.

Ainda segundo Motta (2001), diante da grande tipologia de modelos e asserções

sobre o melhor caminho de promover mudanças, provém-se de premissas do

respectivo processo de mudança. Tais modelos são provenientes de três

categorias distintas:

a) Intenção estratégica: significa modificar organizações por meio de

deliberação lógica, com interferência na realidade. Parte-se do pressuposto

de que oportunidades e ameaças são fatores identificáveis a partir de

análise preliminar, podendo as organizações adaptarem-se melhor ao seu

ambiente com base em reestruturação estratégica;

b) reação adaptativa: significa entender a mudança de forma planejada

relativa aos problemas organizacionais. Pode ser considerado como

bloqueio no processo de evolução da organização a partir da visibilidade

das situações problemáticas que possam onerar o crescimento e a

concepção da organização;

c) aprendizado contínuo: trata-se de um modelo com caráter exploratório,

utilizado na resolução de problemas bem como de seu descobrimento. É
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uma maneira de se considerar tanto a perspectiva da vontade da mudança,

quanto a perspectiva de solução de problemas. Considera-se que ideias

inovadoras estejam presentes na concepção da entidade, fazendo parte da

vivência organizacional. Os meios de comunicação, nesse caso, são

fundamentais, pois criam condicionadores motivacionais que podem mitigar

riscos e reduzir erros, elevando a perspectiva de tolerância e promovendo

a integração das pessoas no processo criativo (Motta, 2001).

2.5 Resistência a mudanças

Em que pesem as resistências às mudanças organizacionais, Abreu (2014)

menciona que pode se definir como uma força que contribui para a estabilidade

na personalidade ou sistemas sociais. Além disso, a resistência na organização

pode ser interpretada como uma inércia simples da natureza humana, quando a

causa da não mudança em indivíduos pode se dever a forças que impedem a

inovação.

Segundo Pereira (1995), a resistência aparece como função para processar

alterações ou com as perdas advindas da mesma. Assim, não há estabilidade,

enquanto em movimento há expectativa de uma evolução favorável, mas traz o

inesperado, surpresa, desafio e movimento.

A primeira hipótese é de que a resistência à mudança é um fato da vida, algo que

inevitavelmente irá ocorrer durante o processo de transformação e

desenvolvimento e considerada um fenômeno natural. Essa premissa ocorre por

causa dos estudos que encontraram a frequência desse fenômeno, observando

que a resistência é rara e que os funcionários muitas vezes compreendem a nova

visão e querem ajudar a alcançar esse objetivo. A resistência pode ocorrer de

duas maneiras: diretamente ligada à imaginação do indivíduo ou pode ser mesmo

real e relacionada à estrutura sistema organizacional e suas recompensas,

forçando indiretamente as pessoas a escolherem uma nova visão e interesses

(Abreu, 2014).
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Muito raramente a mudança organizacional pode ocorrer em circunstâncias

excepcionais, portanto, compreende a resistência como natural, tornando-se

autorrealizadora, como uma profecia. Além disso, é um problema que os modelos

predominantes possam ser uma desculpa ou disfarçar os detentores do poder

para satisfazerem seu interesse no processo de transformação. E a resistência

pode ser vista como um modelo adotado quando não há um desafio envolvendo

força ou alteração (Hernandez & Caldas, 2000).

Outra situação descreve, segundo Abreu (2014), a resistência à mudança como

prejudicial para uma organização, tendendo a ser considerada um dos maiores

obstáculos para o processo de transformação organizacional. Portanto, é preciso

ser entendida como um fenômeno prejudicial à mudança, bem como no que se

refere a prejudicar o meio ambiente em que se está, mesmo que este não seja

alterado. No entanto, além de ser saudável, agentes de resistência levam os

gestores de mudanças a serem mais cautelosos no processo, tornando o

ambiente mais propício à mudança. A resistência pode ser um fenômeno

saudável e positivo, evitando se que seja usado como justificativa para o processo

de mudança que foram malprojetados ou bem-sucedidos.

Com base nos pressupostos e contrapressupostos, Hernandez e Caldas (2001)

desenvolveram um modelo de resistência com as percepções individuais,

incluindo sete etapas, sendo elas transmitidas pela mudança de maneira formal

ou informal.

a) Percepção desse estímulo é feito de forma diferente por diferentes

indivíduos que terão muitas interpretações;

b) a ideia inicial é a comparação que o indivíduo formula sobre a mudança, as

suas consequências, expectativas, atitudes e comportamentos;

c) a resposta inicial pode envolver uma aceitação ou rejeição e pode ser

passiva ou ativa;

d) o processamento prolongado que o indivíduo atribuirá à proposta de

mudança em conciliar possíveis inconsistências diminuirá dissonâncias;

e) aceitação e resistência emocional incluem a formação de emoções devido

às comparações inconscientes e conscientes;
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f) integração é o movimento para liquidar todas as emoções e respostas

cognitivas geradas no passo anterior;

g) no final, podem ocorrer diferentes comportamentos pelo indivíduo, como a

resistência, decisão para superar resistência, indecisão e mudança

abrangente.

Um aspecto que não pode ser negligenciado, como a mudança organizacional, é

a percepção do indivíduo no processo estabelecido de mudança ou no seu

progresso. Santos (2014) entende que os gestores da era industrial são racionais,

enquanto os da nossa atualidade são conceituais, com sensibilidade humana

objetiva e independente.

A mudança não deve ser considerada uma ferramenta de mudança para fatores

de produção ou capital físico, e sim para as pessoas. Afinal de contas,

independentemente da subjetividade que o sujeito pode aparentar para se

adaptar às mudanças e pressões, torna-se difícil para ele mudar a suas visões de

mundo.

2.6 LEAN Manufacturing

Após a queda da bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 1945,

o Japão, sem força ofensiva, assinou sua rendição e pôs fim à Segunda Guerra

Mundial (Barreto, 2012). Em meio à destruição, e sob intervenção americana, o

país passou por reformas políticas e econômicas, tendo como grande desafio a

recuperação da soberania e do orgulho ferido. A qualidade das atividades

prestadas era um dos pontos que a sociedade nipônica passou a trabalhar para

garantir o desenvolvimento nacional, e em 1946 criou-se o Sindicado dos

Cientistas e Engenheiros do Japão (JUSE), cujo objetivo social era o

desenvolvimento nas indústrias nacionais sem fim lucrativo.

Em 1950, o consultor norte-americano Wiliam Edward Deming ministrou um curso

de controle estatístico de qualidade e a partir daí elaborou relevantes princípios

para o desenvolvimento da qualidade japonesa. Após isso, outros consultores

apoiaram o processo de mudança, como Joseph Juran, que trouxe ensinamentos
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sobre administração e controle de qualidade, a partir de uma administração total.

Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, o primeiro, um dos executivos e membro da família

fundadora da Toyota Motors, e o segundo, chefe de engenharia da empresa.

empreenderam ideias ousadas após uma visita à Ford nos Estados Unidos em

1950.

Ambos reinventaram o processo produtivo da Toyota, denominando Sistema

Toyota de Produção. Esse revolucionário sistema conquistou o mundo na década

de 1970, pelos resultados obtidos por meio de uma eficiente gestão (Correa,

2007).

O Modelo Toyota difunde sua ideia como uma cultura, que possui princípios e já é

reconhecidamente um modelo de gestão. Os princípios administrativos da Toyota

baseiam-se, conforme destacado por Liker e Hoseus (2009), no modelo 4P, cuja

sigla em inglês destaca Filosofia, Processo, Funcionários e Solução de

problemas, conforme apresentado pela Figura 7.

Na opinião de Neves e Esposto (2011), a estrutura do Sistema Toyota de

Produção (STP) passou por alterações e foi melhorada por décadas, chegando-se

hoje à estrutura que é, facilmente identificada pelos pilares de sustentação da

metodologia - o JIT e a automação -, que combinados permitem a qualquer

empresa atingir excelência em qualidade, baixo custo e menor lead time.

Já Barreto (2012) destaca que o Modelo Toyota está ligado ao conhecimento

tácito, que também pode ser entendido como aprendizagem a partir da

experiência e da reflexão e não com conhecimento de procedimentos explícitos.

Além disso, este inclui know-how e uma filosofia de melhoria contínua,

demonstrada a partir de um instrutor com experiência e conhecimento, que faz

com que os clientes aprendam a partir da prática.

A base do Sistema Toyota de Produção, sendo, por isso, considerada o elemento

principal, traz a estabilidade necessária para qualquer mudança na empresa.

Cada elemento, por si só, é crítico. O importante é o modo como eles reforçam

uns aos outros.
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Figura 1: Os 4PS do Modelo Toyota.
Fonte: Liker, J., & Hoseus, M. (2009). A cultura Toyota: a alma do modelo Toyota. Porto Alegre:
Bookman.

Mesmo com a reformulação dos preceitos Toyota, diante da obsolescência de

certos termos de sua linguagem, a essência do pensamento Toyota permaneceu

inalterada. Assim, Liker e Meier (2007) e Barreto (2012) destacam que o

pensamento Toyota baseia-se nos quatro modelos a serem aplicados em uma

organização:

Filosofia (philosophy): qualquer empresa deve ser tratada como um veículo que

agrega valor aos clientes, sejam estes a sociedade, a comunidade ou mesmo

seus funcionários (clientes internos).

Processo (process): quando gestores e funcionários seguem o processo correto,

conseguem resultados previsíveis e corretos, além de possibilitar redução de

custo a longo prazo e garantia e melhoria de qualidade.

Pessoas e parceiros (people and partners): estes são responsáveis por agregar

valor a uma organização, promovendo o crescimento e a transformação.

Solução
de problemas

(aprendizagem e
Melhorias contínuas)

Funcionários e parceiros
(respeitá-los, desafiá-los e

desenvolvê-los)

Processo
(eliminação de perdas)

Filosofia
(pensamento de longo prazo)
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Solução de problemas (problem solving): os problemas são resolvidos pela raiz,

ou seja, o foco do problema deve ser tratado, conduzindo à aprendizagem

organizacional.

O JIT, de acordo com Ohno (1997) e Neves e Esposto (2011), surgiu em função

da necessidade de produzir só o que o cliente solicita, na hora e na quantidade

desejada, levando-se em conta a limitação de recursos e do mercado. A partir

desse método, o processo produtivo passou a funcionar em função da demanda

dos clientes, que passaram a “puxar” a produção, sempre fazendo com que cada

processo somente fabricasse o que fosse demandado pelo processo

subsequente, criando um fluxo contínuo de produção, que não admite paradas ou

grandes estoques. Por outro lado, jidoka ou “autonomação” possui significado de

automação com inteligência humana, que proporciona aos equipamentos a

habilidade de distinguir peças boas de peças ruins automaticamente, sem

precisar do monitoramento de um operador.

Hino (2009) destaca que sem dúvidas a filosofia da gestão da empresa é um

determinante para aplicação dos conceitos Toyota. É evidente que existem as

doutrinas de gestão, políticas e princípios que não são excluídos dessa condição,

mas existem empresas em que as doutrinas de gestão ou políticas básicas são

apenas mera ornamentação e não se tornam uma filosofia para seus

empregados.

O pensamento Toyota é muito mais que isso, pois a formalização de sua política,

com alcance de todos os funcionários é uma forma de garantir que a ideia seja

implantada de forma efetiva. Isso possibilita a demonstração de valores,

pensamentos e a demonstração clara da missão e visão da empresa. O fato de

haver mudanças na condição evolutiva não deve ser tratado com um atenuante,

mas uma demonstração de que mesmo com o passar do tempo os paradigmas da

Toyota são mantidos de forma conservadora, mas atualizada. Para Liker e

Hoseus (2009, p. 18), “o sistema de gestão Toyota é descrito por 14 princípios

entre esses quatro níveis”. Essa afirmativa pode ser observada na Figura 2.
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Filosofia de longo prazo

Princípio 1: basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo

prazo, mesmo em detrimento das metas financeira de curto prazo.

Processos enxutos: o processo certo produzirá os resultados certos

Princípio 2: criar um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas à

tona.

Princípio 3: usar sistemas puxados para evitar a superprodução.

Princípio 4: nivelar a carga de trabalho (heijunka) – trabalhar como a tartaruga,

não como a lebre.

Princípio 5: construir uma cultura de parar e resolver os problemas, obtendo a

qualidade logo na primeira tentativa.

Princípio 6: tarefas padronizadas são a base para a melhoria contínua e a

capacitação dos funcionários.

Princípio 7: usar controle visual para que nenhum problema fique oculto.

Princípio 8: usar somente tecnologia confiável e completamente testada que

atenda aos funcionários e processos.

Valorização da organização por meio do desenvolvimento de seus funcionários e

parceiros

Princípio 9: desenvolver líderes que compreendam completamente o trabalho,

que vivam a filosofia e a ensinem aos outros.

Princípio 10: desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia

da empresa.

Princípio 11: respeitar a sua rede de parceiros e de fornecedores desafiando-os

e ajudando-os a melhorar.

A solução contínua da raiz dos problemas conduz à aprendizagem

organizacional

Princípio 12: ver por si mesmo para compreender totalmente a situação.

(GenchiGenbutsu)

Princípio 13: tomar decisões lentamente para o consenso, considerando

completamente todas as opções; implementá-las com rapidez.

Princípio 14: tornar-se uma organização de aprendizagem por meio da reflexão

incansável (hansei) e da melhoria contínua (kaizen).
Figura 2: Os 14 princípios do modelo Toyota.
Fonte: Liker, J., & Hoseus, M. (2009). A cultura Toyota: a alma do modelo Toyota. Porto Alegre:
Bookman.
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O LEAN Manufacturing tem como orientação os fundamentos do STP. Para sua

conceituação existem diversas formas, interpretadas por vários autores, mas a

demonstração de seus princípios é uma forma de dirimir tais diferenças. Para

Neves e Esposto (2011), o termo LEAN propriamente dito originou-se no final da

década de 80, a partir de um projeto de pesquisa do Massachusetts Institute of

Technology (MIT) sobre a indústria automobilística mundial. Essa pesquisa foi

responsável por revelar que a Toyota, em seus modelos de gestão, havia

desenvolvido um paradigma superior de gestão em dimensões estratégicas de

negócios como, por exemplo, manufatura, desenvolvimento de produtos e

relacionamento com os clientes e fornecedores. O conceito de LEAN aplicado por

Liker e Meier (2007) enfatizam que LEAN ou LEAN Manufacturing traduz-se em

um modelo de produção enxuta, que parte dos conceitos da cultura Toyota.

Liker e Hoseus (2009) concordam com a afirmativa anterior e complementam que

o conceito de LEAN consiste na determinação de processos verticais mais

enxutos, partindo de baixo para cima, ou seja, as ferramentas enxutas são

aplicadas partindo do nível funcional, porque são mais simples de compreender e

levam a resultados rápidos. Neves e Esposto (2011) comentam também que o

LEAN é uma estratégia de negócios, que visa à satisfação dos clientes e

consegue tal condição por meio da utilização otimizada dos recursos. Em sua

gestão, o LEAN promove valor aos clientes com a oferta de preços diferenciados,

em função do custo do produto ou serviço apresentar-se mais baixo. Essa

condição torna-se viável por meio da identificação de melhoria dos fluxos, sejam

de valores primários, processos ou mesmo pelo envolvimento de pessoas

qualificadas, motivadas e com iniciativa. Outra condição importante aludida por

Liker e Hoseus (2009) é a possibilidade que o LEAN oferece em sua metodologia

de evitar retrabalhos, garantir a harmonia de processos produtivos e analisar se o

material está chegando ao ponto de abastecimento em um ritmo constante e

ininterrupto, também chamado de takt time. No entanto, o grande trunfo dessa

ferramenta é o envolvimento das pessoas do chão de fábrica na solução diária de

problemas.

Assim como no princípio do Sistema Toyota de Produção, o LEAN preza pela

eliminação total dos desperdícios e, baseado nesse conceito, Liker e Meier (2007)
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reportam que foram identificados sete tipos principais de atividades sem valor

agregado em processos empresariais ou de manufatura e um oitavo tipo de perda

agregado no contexto pelo autor, conforme relacionado a seguir.

1. Superprodução: produzir itens mais cedo ou em maiores quantidades do
que o cliente necessita. Produzir antes ou mais do que é necessário gera
outras perdas, tais como custos com excesso de pessoal, armazenagem e
transporte devido ao estoque excessivo. O estoque pode ser físico ou um
conjunto de informações.
2. Espera (tempo à disposição): trabalhadores meramente servindo como
vigias de uma máquina automatizada ou tendo que ficar esperando pela
próxima etapa do processamento ou próxima ferramenta, suprimento,
peça, etc. Ou, ainda, simplesmente não tendo trabalho por falta de
estoque, atrasos de processamento, paralisação do equipamento e
gargalos de capacidade.
3. Transporte ou transferência: movimentação de trabalho em processo de
um local para outro, mesmo se for em uma curta distância. Movimentação
de materiais, peças ou produtos acabados para estocá-los ou retirá-los do
estoque ou entre processos.
4. Superprocessamento ou processamento incorreto: realização de
atividades/tarefas desnecessárias para processar as peças.
Processamento ineficiente devido à má qualidade das ferramentas e do
projeto do produto, causando deslocamentos desnecessários ou
produzindo defeitos. A perda é gerada quando são oferecidos produtos de
maior qualidade do que o necessário. Às vezes, “trabalho” extra é realizado
para preencher o excesso de tempo em vez de esperá-lo passar.
5. Excesso de estoque: excesso de matéria-prima, estoque em processo
ou produtos acabados, causando lead times mais longos, obsolescência,
produtos danificados, custos com transporte e armazenagem e atrasos.
Além disso, o estoque extra parte dos fornecedores, defeitos, paralisação
de equipamentos e longos períodos de preparação de equipamento
(setup).
6. Deslocamentos desnecessários: qualquer movimento que os
funcionários têm que fazer durante seus períodos de trabalho que não seja
para agregar valor à peça, tais como localizar, procurar ou empilhar peças,
ferramentas, etc. Além disso, caminhar também é perda.
7. Defeitos: produção ou correção de peças defeituosas. Conserto ou
retrabalho, descarte, produção para substituição e inspeção significam
desperdício de tempo, de manuseio e de esforço.
8. Não utilização da criatividade dos funcionários: perda de tempo, ideias,
habilidade, melhorias e oportunidades de aprendizagem por não envolver
ou não escutar seus funcionários (Liker & Méier, 2007, p. 53).

Pelo fato de o LEAN Manufacturing ter como base os fundamentos do STP,

existem diferentes definições e exposições de seus conceitos, como: manufatura

enxuta, sistema enxuto ou simplesmente produção enxuta. Para Flinchbaugh



47

(2003) e Barreto (2012), o termo “enxuto” possui conotações variadas, tanto do

ponto de vista de autores quanto de empresas. Existem aqueles que entendem tal

termo como a simples utilização de práticas, como 5S, just in time (JIT), kanban,

poka-yoke, entre outros. Há também aqueles que propõem o “sistema enxuto”

baseado no trabalho aplicado por pessoas capacitadas, pelas quais introduzem

melhorias por meio de kaizen ou gerenciamento da qualidade total (TQM).

De acordo com os conceitos de Womack et al.(2004), uma fábrica enxuta é

aquela que consegue transferir responsabilidades para seus colaboradores e

estes são encarregados de agregar valor ao produto ou serviço, por meio de

aplicação de qualidade e redução de custos. Assim, cria-se um fluxo harmônico

de informações entre postos de trabalho e operadores, evitando-se desperdícios e

produzindo o necessário. Já Womack et al. (2004) e Barreto (2012) defendem que

o “valor” especificado com precisão cria uma condição de “fluxo de valor”, ou seja,

o mapeamento total de produtos e serviços pela empresa promove o

conhecimento dos processos e das etapas causadoras de desperdícios,

possibilitando que estas sejam eliminadas.

A produção puxada baseia-se na condição imposta pelos clientes externos, que

demandam a produção de produtos ou sérvios. Segundo Womack et al. (2004) e

Barreto (2012), em um sistema de produção enxuto qualquer empresa é capaz de

atender prontamente a qualquer tipo de demanda, adequando-se imediatamente

a qualquer tipo de mudança. Nesse sistema, emprega-se a condição de produção

na quantidade exata, baseado em processos sistematizados e bem normalizados

para que tempo e custo sejam precisos conforme planejado. Todo processo

demanda melhorias sempre visando à busca pela perfeição.

O processo de melhoria contínua é apoiado por ferramentas conhecidas como

kaizen e kaikaku e em ambos os casos há a necessidade de formar uma visão do

processo como está e como seria na condição de processo perfeito, reduzindo os

tipos de desperdícios que devem ser atacados primeiro. Ainda no pensamento de

produção enxuta, Womack e Jones (1996) e Neves e Esposto (2011) apregoam

que existem ferramentas para identificar como o pensamento enxuto pode ser

aplicado nas organizações, promovendo expressivos ganhos que podem ser
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prontamente alcançados. Os elementos dessas ferramentas, segundo esses

autores, são:

a) Nivelar o fluxo de pedidos e trabalho eliminando todas as possibilidades de

distorção no processo;

b) os produtos devem sair em fluxo continuo sem obstruções e sem paradas;

c) fluxo deve ser puxado, seguindo a demanda imposta pelo cliente seguinte

(interno ou externo);

d) todo fluxo do sistema deve funcionar nivelado, ou seja, no mesmo ritmo

que a demanda dos clientes;

e) padronização dos trabalhos e atividades por meio de procedimentos

formais;

f) padronizar e minimizar o estoque de segurança necessário entre

operações;

g) a operação deverá ficar livre de erros, de modo que interrupções poderão

acontecer somente quando necessário;

h) administrar irregularidades e prioridades visando à eliminação de

repetições e possibilitando um fluxo refinado.

Nenhuma operação chegará a um nível perfeito de estabilidade, pois algum

desvio operacional das ferramentas anteriores sempre existirá. O

desenvolvimento do fluxo ideal contribuirá nas abordagens disciplinadas pela

estabilidade, promovendo uma sistemática contínua de melhorias e refinando os

controles, numa cadeia em espiral, exigindo sempre padrões de nível mais alto

(Liker & Méier, 2007).

2.7 LEAN Thinking

LEAN Thinking, ou seja, mentalidade enxuta para fazer o LEAN acontecer, é uma

filosofia gerencial para criar valor para a empresa ao eliminar o desperdício em

qualquer organização (Womack et al., 2004). Os principais objetivos estão

focados em: simplificar processos para aumentar a produtividade, reduzir custos e

retrabalhos no processo operacional e organizacional. Essa filosofia é baseada

nas práticas e resultados do Sistema Toyota de Produção, conforme abordado
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anteriormente. Além desses objetivos sugeridos por Shingo (1996), o Sistema

Toyota de Produção visa também maximizar o trabalho que agrega valor, ou seja,

aquele que transforma o processo de trabalho e reduz progressivamente aquele

trabalho que não agrega valor. Dessa forma, os desperdícios são definidos como

tudo aquilo que não agrega sequer algum valor ao produto final (LEAN

ENTERPRISE INSTITUTE, 2007).

Os desperdícios não só não agregam valor aos produtos, como também não são

necessários ao trabalho efetivo e, às vezes, até diminuem o valor desses

produtos (Womack et al., 2004). Nessa categoria situam-se a produção de itens

com problemas de qualidade, ou seja, defeituosos, a movimentação

desnecessária de produtos e matérias-primas, a inspeção de qualidade, a

capacidade ociosa, entre outras, gerando um sistema de produção instável

(Ohno, 1997).

Conforme Womack et al. (2004), para o sucesso do pensamento enxuto em uma

organização são indispensáveis mudanças comportamentais de todos os

envolvidos na cadeia de valor, sendo essencial a consciência da necessidade das

mudanças e a transparência nos processos. Eles apresentam cinco princípios que

representam uma sequência para implementação do LEAN Thinking. O primeiro

deles é a especificação de valor para o cliente, ou seja, aquilo que o cliente

considera como valor para o seu produto final específico, o que representa um

benefício para ele, a um preço e tempo específicos. O erro na interpretação desse

princípio é que se tenta definir o que é valor para o cliente sem considerar (e

efetivamente buscar) o que realmente ele quer do produto, ou seja, deve-se

especificar o que é valor a partir da perspectiva do cliente. Por exemplo, para

alguns clientes, o mais importante é a qualidade, para outros podem ser

consideradas a quantidade e a velocidade na entrega.

O segundo princípio é a identificação do fluxo de valor de cada família de produto.

Refere-se às etapas e processos necessários para transformar a matéria-prima

em um produto acabado nas mãos do cliente, identificando qualquer tipo de

desperdício no caminho, assim como aquilo que crie ou represente valor para o

cliente. Ao analisar o fluxo de valor de um produto, é possível perceber grande
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quantidade de desperdícios e atividades que não agregam valor ao produto final.

Realmente, a análise do fluxo de valor identifica três tipos básicos de ações:

ações que agregam valor; ações que não agregam valor, mas são necessárias

para a produção; e ações que não agregam valor e não são necessárias, que são

os desperdícios elimináveis. Para entender esse fluxo, o LEAN Thinking utiliza

uma ferramenta chamada Mapa de Fluxo de Valor, que é uma representação

visual de todas as etapas envolvidas no processo (Womack et al., 2004). Com o

mapa de fluxo de valor é possível identificar pontos de perda de processo,

acúmulo de materiais ou atividades e atividades sem valor agregado.

Como terceiro princípio, Womack et al. (2004) apresentam a criação de fluxo

contínuo. Cada peça é produzida, sendo passada de um processo para o outro

sem interrupção entre eles, fazendo com que isso seja identificado como uma

linha de produção. Após a definição do valor e o mapeamento dos processos, da

identificação e eliminação das atividades que não agregam valor ou dos

desperdícios, é possível passar à etapa subsequente e criar fluxo nelas.

Geralmente, no que se refere às funções e departamentos, as empresas

costumam agrupá-los, com o intuito de aumentar sua eficiência e ter melhor

controle. Entretanto, essa atitude não gera fluxo contínuo.

Outra atitude que pode ser considerada negativa nos sistemas tradicionais é a

produção em grandes lotes por meio de diferentes sequências e operações. Isso

cria esperas de tempo (gargalos), nas quais o produto fica esperando pela

operação seguinte, pela sequência ou trocas necessárias em função da próxima

etapa. O pensamento tradicional dos encarregados da produção é que, se todos

os funcionários estão ocupados, a produção é eficiente. Essa constatação pode

não ser verdadeira, já que o foco pode não estar sendo direcionado para o

produto e suas necessidades, mas para a empresa ou para os equipamentos, não

permitindo que as atividades necessárias à criação do produto ocorram em fluxo

contínuo. A proposta do LEAN Thinking, para esses problemas é a redefinição

dos trabalhos de cada função, departamento e até mesmo a empresa, de tal

maneira que eles possam contribuir positivamente na criação de valor e atingir as

verdadeiras necessidades do cliente em todas as etapas do processo, fazendo,

desse modo, o valor ser disseminado (Shingo, 1996).
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O quarto princípio de Womack et al. (2004) aborda a produção puxada pelo

cliente, sem dúvidas como o melhor sistema de produção, cujo objetivo é produzir

somente aquilo que possui demanda, atingir o fluxo contínuo do processo, reduzir

os lotes e criar equipes de trabalho balanceadas e reduzir o tempo de ciclo e o

tempo de resposta às necessidades do cliente. Esse resultado pode ser traduzido

no aumento da confiabilidade no processo e da confiabilidade do cliente no

produto, fazendo com que a demanda seja mais estável, uma vez que o cliente

acredita que pode obter o produto mais rapidamente. Cria-se, assim, algo puxado

pelo cliente e não empurrado pelo produtor. Segundo o LEAN Enterprise Institute

(2007, p. 71), a produção puxada é aquela “em que as atividades fluxo abaixo

avisam as atividades fluxo acima sobre suas necessidades”.

Como quinto e último princípio de Womack et al. (2004), tem-se a busca pela

perfeição em todos os processos e para o produto final, que ocorre uma vez que

tenha sido possível especificar o que representa valor para o cliente, identificar

qual é o fluxo de valor, fazer com que as ações que agregam valor fluam

continuamente e permitam ao cliente puxar a produção. Dessa forma, será

possível que as pessoas percebam que não é o fim do processo de eliminação de

desperdícios, pois sempre será possível produzir um produto mais em

concordância com as necessidades do cliente. A partir desse ponto, o quinto

princípio pode ser enxergado como alcançável (o estado ideal). Vê-se, então, que

a interação com os outros princípios é fundamental, porque ao fazer o valor fluir

mais rapidamente os desperdícios aparecem e, para atingir a melhoria, continua-

se eliminando-os (Liker, 2004).

Então, de acordo com os cinco princípios, o LEAN Thinking deve ser o padrão dos

negócios da empresa, para que ela trabalhe com a visão do todo e não somente

das partes, para que possa ser mapeada toda a organização, desde a entrada

das ordens e atividades, recebimento das matérias-primas, controle, produção,

vendas, administração, etc. O caminho para se executar isso se chama LEAN

Enterprise, visando à conferência contínua em todas as partes do processo,

para criar canais de relacionamentos efetivos e eficientes. É um acordo

contínuo entre todas as empresas que compartilham o fluxo de valor para uma

família de produtos, a fim de especificar da melhor maneira o valor de que



52

necessita sob a ótica do cliente final, eliminando ações que geram desperdício e

fazendo com que as atividades que agregam valor ocorram em um fluxo contínuo

puxado pelo cliente (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2007).

A maioria dos trabalhos que foram apresentados na Toyota foi aplicada sob a

coordenação de Taiichi Ohno para fabricar o motor do carro em 1950, então o

veículo inteiro para a cadeia posteriormente. Naquele período, os livros de

fornecedores de produtos e os "segredos" da abordagem enxuta foram

compartilhados com outras empresas da Toyota, sendo que esses

procedimentos, escritos em japonês, levaram quase 10 anos antes de a literatura

inglesa ter disponibilidade (Conboy, 2009; Hines, Holweg & Rich, 2004).

No entanto, com a interpretação da filosofia LEAN Manufacturing constatam-se

diferenças de desempenho entre a Toyota e outras montadoras. O termo "LEAN"

descrito como "LEAN Manufacturing" encontra dificuldades de adaptação da

filosofia em infraestrutura em práticas que sustentam a manufatura enfrentada

pelas administrações das organizações em todo o mundo. Muitas empresas, de

acordo com Womack & Jones (1996), conseguem adaptar uma filosofia LEAN a

suas realidades com base em modelos tradicionais. Com isso, obtém-se

desempenho superior, no entanto, muitos fabricantes ocidentais, em muitos

casos, têm dificuldade em introduzir a cultura organizacional no modelo

mentalidade enxuta.

De acordo com Conboy (2009), muitos dos primeiros esforços para a

implementação da filosofia LEAN têm impacto abaixo da meta. Nesse período de

sensibilização e de implementação centra-se no processo de produção e muitas

vezes negligenciam os aspectos humanos do sistema de trabalho. Após esse

tempo, a busca de qualidade é aumentada e a redução custos é atingida, há

melhoria da entrega, na agilidade e flexibilidade, o que se descreve como a

agregação de valor ao cliente.

Na década de 1990, o conceito de fluxo de valor se estende para além de

fabricação, a partir de necessidades do cliente até as fontes de matérias-primas

(Conboy, 2009). É detectado que a filosofia LEAN, combinada com outras
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ferramentas desenvolvidas dentro das organizações, traz grandes benefícios e

uma das áreas que podem trazer benefícios significativos é o Processo e

Desenvolvimento de Produto (PDP). É evidente que o LEAN Manufacturing é o

termo usado na ordem dos meios produção e serviços nos últimos anos. Os

objetivos de procedimentos simplificados para a redução desperdícios atividade

humana, inventário, tempo de mercado e espaço para produção, a produção de

produtos com qualidade da maneira mais eficaz e econômica são fatores

possivelmente alcançados com a metodologia de trabalho.

Singh Garg, Sharma & Greqal. (2010) argumentam que o desperdício pode

assumir muitas formas e pode ser encontrado em qualquer momento e em

qualquer lugar. Com essa visão, estes consomem recursos e não acrescentam

valor ao produto. Na Figura 3 bservam-se as principais evoluções da filosofia

LEAN.

Tabela 6
Tabela 6Principais ideias sobre o desenvolvimento da filosofia LEAN

IDEIAS FUNDAMENTAIS AUTORES
Avaliação de questões práticas nos processos industriais usando uma análise
de valor agregado padrão; explicação de como esta ferramenta melhorada
pode eliminar algumas limitações.

Chitturi et al.
(2007)

Construção de um modelo de simulação buscando estudar o impacto de
certos princípios LEAN para melhorar o fluxo de material de construção;
quanto menor o tempo gasto no fluxo de valor, mais enxuto é um processo.

Al-Sudairi (2007)

Introdução de um novo ciclo de matriz de desempenho para rastrear o modelo
de fila física na fábrica para explorar de forma sistemática a estrutura
hierárquica do tempo de ciclo chave de desempenho.

Zheng et al.
(2008)

Apresentação do gerenciamento da análise de valor que é uma ferramenta valiosa para
redesenhar os sistemas produtivos de acordo com os processos enxutos; observação
de alguns pontos-chave (gates) para as equipes, tais como:  os recursos de
tempo e treinamentos anteriores, o uso de sistemas de informação
adequados e uma gestão adequada das fases de aplicação.

Lasa et al. (2008)

Aplicação da análise de valor para desenvolvimento de produto. McManus e
Millard (2002)

Atribuição da análise de valor para o incremento de liderança. Emiliani e Stec
(2004)

Fonte: Reis, Z. C. (2014). Antecedentes na implementação da filosofia LEAN no processo de
desenvolvimento de produtos (PPP). Tese (Doutorado em Administração) – Universidade de
Caxias do Sul, p. 25)

Um dos conceitos fundamentais da manufatura enxuta é a melhoria contínua

chamada kaizen, considerada chave para o sucesso dos métodos japoneses
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produção. O sistema de produção japonês é feito para incentivar a mudança e

melhoria constante como parte das operações diárias. Para atingir esse kaizen, a

gestão aproveita a experiência coletiva de todos os seus empregados e valores

para resolver problemas em conjunto. A LEAN Production surgiu como um

sistema de produção que se concentra em aperfeiçoar processos e

procedimentos a partir da redução contínua de desperdícios, como, por exemplo,

excesso de estoque entre estações de trabalho e elevado tempo de espera. Seus

principais objetivos são (Riani, 2006):

- Otimização e a integração do sistema de manufatura: é preciso integrar
todas as partes do sistema de manufatura, buscando sempre a otimização
do sistema como um todo. Qualquer processo ou atividade que não agrega
valor ao produto é desperdício e precisa ser eliminado. A integração e
otimização de um sistema de manufatura é um processo contínuo de
redução do número de etapas estanques, necessárias para completar um
processo em particular;
- qualidade: o sistema puxado precisa e exige um ambiente produtivo que
forneça produtos com qualidade. Cada processo de produção deve passar
produtos com qualidade para a etapa seguinte, ou seja, a qualidade deve
ser assegurada ao longo de todo o processo. A manufatura enxuta exige
que cada pessoa envolvida no processo produtivo seja educada e treinada
para aceitar a responsabilidade pelo nível de qualidade do seu trabalho;
- flexibilidade do processo: é minimizar os fatores de restrição na produção.
Ser flexível é a capacidade de obter materiais rapidamente e de preparar
um processo de produção em curto espaço de tempo e a custo mínimo, ou
seja, é ser capaz de suportar variações na demanda;
- produção de acordo com a demanda: a empresa tem que organizar sua
produção de acordo com os pedidos dos clientes, pois são eles a razão de
ser de uma empresa. Não faz sentido produzir o que os clientes não
querem;
- manter o compromisso com clientes e fornecedores: manter os
compromissos é o elo final que permite que as empresas fabricantes
individuais se juntem em um processo industrial contínuo. Os
fornecedores, clientes e funcionários precisam de uma posição clara da
alta administração de que a empresa pretende permanecer competitiva no
mercado. Planejar para manter os compromissos é um processo de
determinar as etapas necessárias para atender aos planos de entrega,
níveis de qualidade e margens de lucro;
- redução do custo de produção: é o objetivo mais evidente e factível com a
implementação da manufatura enxuta, que declara “guerra” ao desperdício
e busca de forma determinada e contínua a redução dos custos do
processo de manufatura como um todo (Riani, 2006, p. 25).
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2.8 Ferramentas do LEAN

Diversos autores, como Conboy (2009) e Reis (2014), enaltecem as origens da

filosofia do STP, que surgiu e baseia-se no chão de fábrica das indústrias

japonesas e nas inovações na Toyota Motor Corporation. As ferramentas

utilizadas no LEAN e com grande destaque não só no mercado de automóveis,

mas na indústria em geral, podem ser exemplificadas como: o método kanban de

produção puxada, Seis Sigma, muda, kaizen, 5S, entre outros modelos que se

focam em reduzir desperdícios.

As ferramentas de operações do LEAN têm como concepção de gestão o foco na

eliminação de desperdícios, conforme destacado por Reis (2014), que rechaçam

que este representa um modelo alternativo ao de intensa produção em massa.

Grande parte do trabalho desenvolvido pelas ferramentas LEAN na Toyota foi

aplicada sob a liderança de Taiichi Ohno para o desenvolvimento e fabricação do

motor do carro durante a década de 1950. Após esse período, e após a extensão

da metodologia à cadeia de fornecedores de forma mais ampla, os "segredos"

dessa abordagem LEAN passaram a ser partilhados com outras empresas da

Toyota, pela primeira vez.

Segundo Holweg & Pil (2001), Hines et al. (2004), Conboy (2009) e Reis (2014),

após os primeiros esforços para a aplicação da filosofia LEAN a implementação

passou a focar processos produtivos em grandes e pequenas organizações, o

que geralmente negligencia os aspectos humanos do sistema de trabalho. Porém,

o processo evolutivo foi uma consequência natural, como qualquer outro método

ou sistema de trabalho, e atualmente, conforme demonstrado na Figura 3, as

ferramentas do LEAN contam com aplicações específicas e gerais, para

atendimento e foco em atividades corporativas.
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Figura 3: Ferramentas LEAN.
Fonte: Oliveira, M., France, A., Ferreira, A. I., & Carneiro, N. (2014). Gestão da manutenção LEAN.
Recuperado de: http://pt.slideshare.net/antoniomiguel oliveira/gesto-da-manuteno-LEAN.

Entre os diversos meios para aplicação da filosofia ou metodologia do LEAN, a

seguir serão apresentados alguns, que podem ser considerados principais

ferramentas de aplicação. Inicialmente, o Seis Sigma que se trata de uma

ferramenta totalmente voltada para processos com baixos índices de erro ou

retrabalho.

2.8.1 Seis Sigma

De acordo com Rasis (2003), o Seis Sigma é uma ferramenta inflexível e rigorosa

que procura, na variação que todos os processos críticos possuem, o alcance das

melhorias contínuas e quânticas que impactam nos índices de uma organização,

aumentando a satisfação e lealdade dos clientes. Sua iniciativa é organizacional,

projetada para desenvolver manufatura, serviço ou administração, que gerem no
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máximo três ou quatro defeitos por milhão de oportunidades. A fundamentação do

LEAN Seis Sigma consiste no pensamento enxuto e tem como objetivo a melhoria

contínua e a redução de variabilidade de processos sempre com o foco no cliente

e baseado em fatos e na utilização de ferramentas da qualidade para identificar e

minimizar as causas e efeitos dos problemas (Mani & Pádua, 2008). A ferramenta

de melhoria empregada na implantação dos projetos Seis Sigma é o DMAIC, sigla

que significa Definir – Medir – Analisar – Implementar – Controlar.

Mitchell (1992), Coronado & Antony (2002) e Mani e Pádua (2008) comentam que

o símbolo Sigma (σ) é do alfabeto grego e utilizado para indicar a variação sobre a

média de um processo. O uso do sigma quando aplicado a um processo significa

que em seu maior nível existe um número reduzido de defeitos, o que

consequentemente representa baixo custo de retrabalho e perdas. É importante

realçar que o nível sigma representa o desempenho, isto é, a capacidade em

atender às especificações. A qualidade Seis Sigma representa um desempenho

de 99,99966% de conformidade ou 3,4 partes por milhão de não conformidades.

Sua metodologia é baseada em DMAIC, que se aplica na solução de problemas e

funciona como direcionador de projetos de melhoria.

Os benefícios do Seis Sigma, segundo Mani e Pádua (2008), têm como carro-

chefe a eliminação ou redução de atividades que não agreguem valor ao produto

ou processo, pois busca a maximização da qualidade, resultando na redução de

custos e no aumento do lucro da empresa. A otimização e controle de processos

promovem a eliminação de defeitos e reduzem as oportunidades de erro,

tornando produtos e serviços mais confiáveis, além agregar valor aos clientes e

garantindo sua satisfação. O Seis Sigma é uma ferramenta em prol da

competitividade, pois atua na redução de falhas, proporcionando melhor

qualidade aos produtos e processos da organização, que serão refletidos em

valor agregado.

2.8.2 Muda, mura, muri

Coronado e Antony (2002), Mani e Pádua (2008) e Silveira (2013) conceituam

muda, mura e muri como termos tradicionais da língua japonesa e geralmente
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relacionados por aqueles que estão ligados ao Sistema Toyota de Produção.

Esses são os tipos de desperdícios encontrados em uma organização e são a

causa para busca e eliminação dos desperdícios, que é o verdadeiro foco do

kaizen - melhoria contínua. Por isso, é muito importante compreender esses três

termos, e para isso a Figura 4 exemplifica o muda, mura e muri em uma indústria.

Figura 4: Exemplo de muda, mura e muri.
Fonte: Silveira, C. B. (2013). Muda, mura e muri: o modelo 3M do sistema Toyota de produção.
Recuperado de: http://www.citisystems.com.br/muda-mura-muri/.

Silveira (2013) explica a Figura 4, na qual é possível observar que em uma

situação de muda, a máquina produz menos que sua capacidade produtiva total,

gerando desperdício de recursos. No mura, a máquina B produz mais do que o

normal, enquanto que a máquina A ainda está produzindo abaixo de sua

capacidade, gerando então um desnivelamento. Já na situação de muri a

sobrecarga na máquina é o grande problema, podendo levá-la a uma ocorrência

de fadiga ou quebra. Assim, condição ideal é a situação em que não existe muda,

mura ou muri, em que prevalece a distribuição uniforme, sem desperdícios ou

sobrecargas.

Portanto, muda, mura e muri significam causas adversas em um processo, como

definem Womack & Jones (1996) e Silveira (2013), relacionado a seguir e deve

ser eliminado de uma empresa por meio da implementação do LEAN

Manufacturing.
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Tipos de muda, mura e muri:

Defeitos;

sobreprodução;

estoques;

excesso de operações;

excesso de movimentos;

excesso de transporte;

espera.

Esses tipos de muda, mura e muri, de acordo com Womack & Jones (1996) e

Silveira (2013), podem ser divididos em duas categorias, sendo a primeira

correspondente àquelas atividades que não agregam valor ao cliente e não

podem ser eliminadas. A segunda corresponde àquelas atividades que não geram

valor percebido pelo consumidor, mas que podem ser eliminadas imediatamente.

Por isso, é necessário primeiro tratar os muda, mura e muri de categoria 2 para,

em seguida, por meio de técnicas de LEAN, acabar com os mudas da categoria 1.

A Tabela 7 apresenta alguns dos muda, mura e muri que devem ser eliminados

graças à implementação do LEAN:

Tabela 7
Tabela 7Tipos de muda, mura e muri

Determinant Eliminationofwaste LEAN
Work in progress Value of work in progress in relation to sales
Lot sizes Production run time needed for die changes
Machine down
time

Number of hours machines are standing due to malfunction in relation
to total machine time

Transportation of: • Number of times parts are transported
Parts • Total physical distance parts are transported
Scrap Value of scrap in relation to sales
Rework Value of rework in relation to sales

Notes: = Should decrease
Fonte: Karlsson, C., & Åhlström, P. (1996). Assessing changes towards LEAN production.
International Journal of Operations & Production Management. Recuperado de:
www.emeraldinsight.com/10.1108/01443579610109820.
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2.8.3 Kanban

De acordo com Shingo (1991), o kanban é uma ferramenta de controle da

produção, por meio de técnicas de uso de cartões que determinam a fabricação

do lote de peças em determinado centro de trabalho, controlando também o

consumo de peças realizado pelo centro de trabalho posterior. Seguindo a mesma

linha de pensamento, Reis (2014) acredita que esse sistema é um meio para o

controle do fluxo da produção e dos materiais no nível de chão de fábrica, com o

objetivo final de implementar a produção e o ressuprimento puxados pela

demanda.

Pires (2008) acrescenta que a palavra kanban em japonês possui alguns

significados como cartão, símbolo ou painel. Por isso, esse é um sistema de

controle da produção, que visa minimizar os estoques de material em processo,

reduzindo o tamanho dos lotes e criando melhoria de qualidade, produtividade e

tempo das atividades.

O sistema kanban é o controle de produção a partir da montagem final. Cada

etapa de uma linha produtiva possui seu cartão de peças. Quando se esvazia

esse cartão, automaticamente autorizam-se os processos anteriores a produzir

novos lotes de peças, ou seja, essa é uma forma de puxar a produção. Para que

o processo aconteça da melhor forma, cada lote é armazenado em recipientes

padronizados, contendo um número definido de peças que atenda perfeitamente

à demanda da etapa posterior (Pires, 2008).

Para cada lote mínimo existe um cartão kanban correspondente, contendo um

número definido de peças, sendo movimentado pelos centros de produção. Vale

ressaltar que o kanban deve ser aplicado em sistemas de produção repetitiva,

com produtos estandardizados e produção em série.

As vantagens do kanban, na visão de Pires (2008), estão na diminuição de

estoques, redução de papéis manejados na fábrica, além da possibilidade de

padronização a partir do fornecedor. No entanto, essa ferramenta pode

apresentar certo grau de variação nos tempos de processamento, intervalos
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irregulares entre as ordens controladas pelo sistema kanban e a necessidade e

interrupção no sistema produtivo.

A Figura 5 mostra um modelo de cartão do kanban e um recipiente padronizado

conforme metodologia aplicada nesta etapa da pesquisa.

Figura 5: Modelos de cartão e recipiente kanban.
Fonte: adaptado de Sato, A. Y. E. (2008). Implementação do LEAN Manufacturing em uma linha
de produção de carteiras. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) -Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo.

2.8.4 Kaizen

O kaizen, no conceito de Womack & Jones (1996), é um termo japonês conhecido

por pregar a melhoria contínua e progressiva de uma atividade, para criar mais

valor, reduzindo o desperdício. Siqueira (2005) concorda com a afirmativa anterior

e complementa que kai significa mudança e zen significa melhor. A melhoria

contínua é o lema da Louis Vuitton em seu projeto Pégase: “nunca se deve

estagnar, pensando que a melhor solução possível já foi alcançada; sempre é

possível melhorar”.

Com premissa de melhoria contínua e filosofia baseada na melhoria de processos

produtivos, o kaizen atualmente é importante recurso no portfólio de estratégias

de qualquer empresa.
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Para Siqueira (2005) e Benevides, Antoniolli e Argourd (2013, p. 27) no tocamte à

aplicação do sistema kaizen em uma empresa, deve-se considerar:

- A alta administração da empresa passa a assumir os valores do kaizen
(basicamente a melhoria contínua) como parte da política da qualidade;
- A alta administração precisa instituir uma série de atividades para a
promoção dos valores adotados. Isto pressupõe a disponibilização dos
recursos necessários a todas essas atividades. Essas atividades podem
variar de empresa para empresa e pode-se citar como exemplo o estímulo
à formação de círculos da qualidade, programas de sugestão, Programa
5S, programas de treinamento em técnicas estatísticas e ferramentas da
qualidade e principalmente técnicas de solução de problemas, entre outros.
- O corpo de funcionários passa a incorporar no seu dia a dia, práticas
relacionadas com a melhoria contínua. Normalmente a melhoria se aplica
ao desempenho dos processos, à satisfação do cliente (tanto externo
quanto interno), à qualidade de vida na empresa (chegando às vezes a
extrapolar o local de trabalho), à organização do ambiente de trabalho, à
segurança pessoal, etc. (Benevides et al., 2013, p. 27; Siqueira,2005).

Siqueira (2005) e Benevides et al. (2013) aduzem que o kaizen é um

complemento às práticas de reengenharia, já que o primeiro promove melhorias

por meio de eliminação de problemas identificados em processos existentes e o

segundo promove melhorias por meio de inovação, substituindo processos

utilizados.

A ferramenta kaizen prioriza o processo produtivo, mas pode ser expandida a

todas as áreas de uma organização, promovendo melhorias e otimizando

processos. Quando aplicada a certas atividades, o valor agregado é elevado,

como, por exemplo, a gestão de estoques ou linha de produção. Assim, Womack

& Jones (1996) acentuam que a melhoria contínua deve prezar pela transparência

para que o valor agregado seja evidente.

Benevides et al. (2013) concluem que o ponto de partida para aplicação dessa

ferramenta é a identificação do problema, demonstrado formalmente por

indicadores, gráficos, tabelas, reclamações ou qualquer outro tipo de evidência. A

partir disso, efetuam-se as ações corretivas e elimina-se o problema e criam-se

novos indicadores de acompanhamento e monitoramento das ações

implementadas. Vale ressaltar que algumas organizações podem iniciar um

kaizen (Figura 6), para melhorar um kaizen que há pouco tempo tenha sido

concluído.
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Figura 6: Modelos de template A3 de kaizen.
Fonte: becauseitsgood.org, 2016.

2.8.5 Poka-yoke

Segundo Correia, Ribas e Ghinato (2001), o poka-yoke é uma ferramenta do

LEAN que viabiliza a qualidade na fonte, com o objetivo de atacar as causas dos

erros que provocam defeitos e falhas de fabricação ou operação. Seu surgimento

foi no Japão do início do século XX, desenvolvido por Sakichi Toyoda a partir de

um mecanismo que, acoplado ao tear, identificava o rompimento de um fio ou o

atingimento da quantidade de tecido a ser produzida, paralisando a operação

imediatamente. Isso consequentemente fez com que vários teares fossem

operados por um único trabalhador, o que representou uma grande vantagem

competitiva na época. Posteriormente, esse conceito de dispositivos capazes de

“detectar uma anormalidade no processamento” foi, de acordo com Shingo

(1996), aplicado e difundido na Toyota Motor Company por Taiichi Ohno.
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PDCA FLUXO FASE OBJETIVO

Figura 7: Fluxograma do MIASP.
Fonte: Campos, V. F. (1998). Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Rio de Janeiro:
Campus.

Correia et al. (2001) entendem que o poka-yoke também tem como objetivo a

melhoria em sistemas de segurança de máquinas. Isso contribui para eliminar ou

reduzir os riscos de acidente no trabalho. A Figura 7 demonstra um modelo de

fluxograma de análise de riscos.

Shingo (1996) e Correia et al. (2001) classificam os dispositivos poka-yoke da

seguinte forma:

a) Método do controle: proporciona a parada da linha ou da máquina visando

à ação corretiva e sua implementação imediata;

b) método da advertência: visa à detecção da anormalidade e sinaliza a

ocorrência por meio de sinais sonoros e/ou luminosos para atrair a atenção

dos responsáveis e imediatamente sanar o problema;
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c) método do contato: visa à detecção da anormalidade na forma ou

dimensão por meio de dispositivos que se mantêm em contato com o

produto;

d) método do conjunto: é utilizado em operações executadas numa sequência

de movimentos preestabelecidos, garantindo que não haja negligência em

algum dos passos;

e) método das etapas: executa atividades por meio de movimentos

padronizados, evitando que o operador realize uma etapa que não faz

parte da operação, seja por engano ou por necessidades alheias.

O dispositivo poka-yoke é fundamental nas práticas de controle da qualidade na

Toyota, principalmente no Controle da Qualidade Zero Defeitos (CQZD) (Shingo,

1996). Baseado na metodologia do poka-yoke, o CQZD trabalha em função da

eliminação total de defeitos a partir da identificação e bloqueio de suas causas e

erros. Para Correia et al. (2001), além de sua importância na prática do CQZD, o

poka-yoke é um elemento essencial na autonomação (jidoka), um dos dois pilares

do Sistema Toyota de Produção, que destina ao operador ou à máquina a

liberdade de parar o processo sempre que for detectada qualquer anormalidade.

A automação, por meio da detecção de anormalidades e paralisação do

processamento, é paradoxal ao que foi apurado até aqui sobre o poka-yoke, mas

garante fluxo contínuo de produtos “100% em conformidade”.

2.8.6 Jidoka

O sistema jidoka, como referem Kach, Oliveira, Veiga e Galhardi (2014), é aquele

que dá autonomia aos colaboradores para que não propaguem problemas

oriundos de operações anteriores ou mesmo de fornecedores que possam

interromper a produção. Isso garante que não conformidades passem em

processos adiante, mas suas causas podem ser atacadas preventivamente pelos

próprios operadores.

A autonomação (jidoka), segundo Ohno (1997) e Kach et al. (2014), não pode ser

confundida com a simples automação, pois se trata de automação com influência

humana. Conceitualmente, o jidoka determina que falha/defeito não deve
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atrapalhar o processamento ou o fluxo produtivo. Assim, com o apoio de poka-

yokes, que são dispositivos antifalha, o processo é impedido de propagar o

defeito ao longo do processo ou mesmo de cometê-lo. Com mais autonomia da

máquina o operador fica dispensado da responsabilidade de acompanhar todo o

processamento, sendo acionado apenas quando surgirem problemas.

2.8.7 Just in time

Para Gaither e Frazier (2001), uma filosofia de manufatura baseia-se na

eliminação planejada de todo o desperdício e na melhoria contínua da

produtividade. Ela envolve a execução bem-sucedida de todas as atividades de

manufatura necessárias para produzir um produto final de engenharia de projetos

à entrega e inclusão de todos os estados de transformações da matéria-prima em

diante.

Os elementos principais do JIT são a manutenção somente dos estoques

necessários, quando preciso; melhorar a qualidade até atingir um nível zero de

defeitos; reduzir lead times aos diminuir os tempos de preparação, comprimentos

de filas e tamanhos de lotes; revisar incrementalmente as próprias operações e

realizar essas mudanças a um custo mínimo. Num sentido amplo, aplicam-se

todas as formas de manufatura, job shops e processos, bem como a manufatura

repetitiva. O just in time (JIT) aplica redução e eliminação de desperdícios que

venham a ocorrer nas compras, produção, distribuição e atividades ligadas ao

apoio de produção. Segundo Pozo (2004), desperdício é qualquer quantidade

maior do que o mínimo necessário para fabricação de determinado equipamento.

É uma forma de fazer com que parte do estoque necessário para a produção

esteja no transporte e/ou na empresa fornecedora. As empresas vêm utilizando

essa filosofia sob a necessidade de reduzir os custos e aumentar os lucros.

A Figura 8 demonstra que o JIT e o jidoka são pilares que sustentam a estrutura

STP, que tem em seu centro as pessoas, as quais são as representantes do

funcionamento do sistema. Liker (2005, p. 54) sublinha: “as pessoas encontram-

se no centro da casa porque somente por meio da melhoria contínua a operação

pode chegar à estabilidade necessária”.
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Figura 8: Estrutura do Sistema Toyota de Produção.
Fonte: Ghinato, P. (2000). Elementos fundamentais do Sistema Toyota de Produção. In: A. T.
Almeida & F. M. C. Souza (ed.). Produção & competitividade: aplicações e inovações. Recife:
UFPE.

Shingo (1996) e Ghinato (2000) também concordam que o JIT é um dos pilares

do STP dentro dos princípios da produção enxuta. Pelos estudos realizados, o JIT

tem a incumbência de definir cada processo com abastecimento de suas

necessidades certas no momento certo, sem erros quanto à quantidade e ao local

de entrega. Assim, o JIT identifica, localiza e elimina perdas, garantindo o fluxo

contínuo.

2.8.8 5 S’s

No entendimento de Posada (2004), o 5S foi desenvolvido por Hiroyoki Hirano

para ser uma ferramenta de trabalho que possibilita o desenvolvimento de um

planejamento sistemático de classificação, ordem e limpeza, com o intuito de

garantir produtividade, segurança, clima organizacional e motivação. A

consequência é a garantia pela competitividade da organização. Tinoco (2004)

complementa a teoria, destacando que o 5S é a ferramenta fundamental para

melhoria contínua. E Hawkins (2005) realça essa questão quando reconhece que
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o 5S é uma ferramenta de modificação positiva do ambiente de trabalho,

prezando pela ordem e organização.

Villacreses & Castro (2005) também comentam essa filosofia e abstraem que

cada colaborador da empresa desempenha papel fundamental na execução total

das regras dos 5S, que trabalham conceitos como a padronização e

autodisciplina, além de organização e limpeza. Segundo Francischini (2007), o 5S

trabalha com base em cinco princípios de higiene e organização, cujas iniciais

representam palavras em japonês. A Tabela 8 apresenta esses princípios e suas

principais aplicações:

Tabela 8
Tabela 8Princípios dos 5S’s

Origem Descrição Principal atividade
Seiri Senso de utilização Separar o necessário do desnecessário

Seiton Senso de organização Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar
Seiso Senso de limpeza Manter o local de trabalho limpo

Seiketsu Senso de higiene e padronização Ordem e limpeza nas áreas comuns; evitar
improvisações

Shitsuke Senso de disciplina Ter o hábito do descarte, ordem, limpeza e higiene
Fonte: adaptado de Francischini, P. G. (2007). Programa 5S. São Paulo. Departamento de
Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Apostila para
disciplina de graduação do Departamento de Engenharia de Produção, PRO-2421.

Os objetivos da utilização da metodologia dos 5S são os seguintes, propostos por

Francischini (2007):

a) Melhorar o ambiente de trabalho;

b) Melhorar a motivação dos funcionários;

c) Identificar situações erradas apenas pela condição visual;

d) Fazer juntos;

e) Evitar acidentes;

f) Reduzir custos;

g) Melhorar a produtividade.
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Figura 9: 5S’s.
Fonte: Souza, T. (2013). 5S versus estoque: estagiária at Steck Indústria Elétrica Ltda.
Apresentação. Recuperado de: http://pt.slideshare.net/thaisdsouza3/trabalho-original-5-s-2013.

Logo, Osada (1992, p. 11) registra em sua obra a importância do esforço para

implementação de 5S em qualquer empresa por todos os funcionários, desde o

operário até a presidência: “Não se pode dizer apenas aos operários da fábrica

que implementem, mas também a gerência deve fazer a sua parte”.

2.9 Implantação do LEAN

Sato (2008) e Benevides et al. (2013) documentam em suas respectivas obras

que uma implementação de mudanças tem início a partir da elaboração de um

plano de diagnóstico, visando, com isso, identificar quais ferramentas serão

eficazes para solução das situações indicadas. Além disso, outras questões

devem ser levadas em conta, como cultura da empresa, o tipo de negócio, entre

outros. Por isso, é fundamental planejar essa implementação.

Como já demonstrado anteriormente, a metodologia do LEAN oferece diversas

ferramentas capazes de provocar mudanças profundas em qualquer tipo de

empresa. Com vistas à implementação do LEAN como um projeto, Benevides et

al. (2013) jnformam que esse é um empreendimento único, com início, meio e fim,

apesar do kaizen ter duração ilimitada. Portanto, deve ser planejado e implantado

por uma equipe engajada, com líderes capazes de mobilizar recursos e equipes

para a absorção e disseminação dos projetos.
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Benevides et al. (2013) e Reis (2014) prelecionam que mesmo com passar dos

anos as ferramentas, bem como a filosofia LEAN, ficaram conhecidas do público

mundialmente. No entanto, sua implementação tornou-se mais fácil em função do

aprimoramento dos procedimentos e necessidade em casos concretos, mas não

ficou mais fácil por maleabilidade de ações, por exemplo, mantendo na filosofia a

complexidade das mudanças comportamentais e dos paradigmas existentes,

como: eficiências de processos, custos unitários, necessidade de baixos

estoques, entre outros.

A implementação de um projeto baseado na metodologia LEAN requer uma

abordagem de gestão de projetos que envolva pessoas, planejamento e

execução, de modo que os riscos existentes sejam sempre mitigados.

Adiante serão apresentados conceitos considerados suportes para a

compreensão do objetivo final da pesquisa. O primeiro deles trata a questão da

mudança organizacional, visando demonstrar esse conceito para que haja sua

associação com as ferramentas e ações que o LEAN proporciona na estrutura de

uma empresa. Por fim, apresentar-se-á uma conceituação macro de logística,

uma vez que esta pesquisa tem como proposta de desenvolvimento as ações

empregadas em uma empresa prestadora de serviços logísticos.

2.10 Conceitos de logística

O passar dos anos demonstra cada vez mais que o mercado está gradativamente

mais abrangente e concorrente. E para que as empresas se mantenham

competitivas no mercado elas precisam buscar a excelência em suas operações

com a otimização dos processos, qualidade total de seus produtos e serviços para

proporcionar a seus clientes a satisfação. Para isso, se faz necessário planejar e

controlar todas as etapas do processo produtivo de forma continua. A logística,

mesmo tratada de forma desagregada por algum tempo, cada vez mais se

apresenta como uma das funções de destaque em qualquer negócio. Para se ter

ideia dessa conceituação, Bowersox (2001) relata que até a década de 50 não

existia uma definição formal de logística, mas sua atualidade envolve conceitos
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variados sobre distribuição, distribuição física, administração de materiais,

logística de distribuição, entre outros.

Na sua origem o conceito de logística estava essencialmente ligado às
operações militares. Ao decidir avançar suas tropas seguindo uma
determinada estratégia militar, os generais precisavam ter, sob suas
ordens, uma equipe que providenciasse o deslocamento, na hora certa, de
munições, víveres, equipamentos e socorro médico para o campo de
batalha. Por se tratar de um serviço de apoio, sem o glamour da estratégia
bélica e sem o prestígio das batalhas ganhas, os grupos logísticos militares
trabalhavam em silêncio, na retaguarda (Novaes, 2007, p. 32).

Para Ballou (2001), o conceito disperso de logística impedia o conhecimento de

origem de suas atividades. Mesmo apesar do gerenciamento das atividades de

logística, trabalhos de distribuição, armazenagem, entre outros, até poucas

décadas seu conceito ainda permanecia pouco difundido. Nessa mesma linha,

Fleury (2000) afirma que logística é um verdadeiro paradoxo, dado que é um

conceito muito antigo, mas gerencial, muito moderno. E que os conceitos

gerenciais remetem a uma logística mais moderna, em linhas econômicas e

tecnológicas. As transformações econômicas do mundo globalizado determinam o

ambiente de exigências competitivas. Já as transformações tecnológicas remetem

ao aumento de eficácia e eficiência na gestão de operações cada vez mais

complexas, fazendo com que a logística deixe de ser vista como uma simples

atividade operacional para uma função de relevância estratégica e primordial em

qual tamanho e tipo de empresa.

Ainda de acordo com Ballou (2001), apesar da existência centenária da prática da

logística, seu conceito permaneceu inerte por longo tempo, sendo que a primeira

referência bibliográfica que conceituou termos comuns e relatou os benefícios da

gestão coordenada das atividades de logística foi publicada em 1961. Na

conceituação de Lambert (1998), o tratamento dado à logística não a descrevia

como um grupo de áreas dispersas que não possuíam interdependência, criando

uma perspectiva adicional. No entanto, o foco dessas áreas que ora eram apenas

o controle físico dos fluxos de materiais, do ponto de origem ao ponto de

consumo, transformou-se e a partir de uma visão horizontal da logística o

entendimento de sua importância e abrangência ganhou um formato diferenciado,
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sendo aprimorado há poucas décadas. Oliveira e Farias (2010) notificam que no

Brasil a logística teve seu ápice no período pós-Segunda Guerra Mundial,

passando pelos seguintes processos de evolução:

a) Na década de 70 existia desconhecimento e pouca abrangência do termo

logística no Brasil;

b) começaram iniciativas do setor automobilístico na movimentação e

armazenagem de peças;

c) em 1977 foi criada a Associação Brasileira de Administração de Materiais

(ABAM) e Associação Brasileira de Movimentação de Materiais (ABMM) e

1979 surgem o Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais

(IMAM);

d) na década de 80 a logística esteve focada em transporte e armazenagem,

com o objetivo de eficiência produtiva;

e) em 1982 foram trazidos do Japão o primeiro sistema moderno de logística

integrada, o just in time (JIT), e o kanban, desenvolvidos pela Toyota;

f) nessa década surgiu o primeiro operador logístico no Brasil;

g) na década de 90 houve inclusão de cálculos para estudos das relações,

dispersões, movimentos etc., com foco em administração de matérias,

distribuição, movimentação e armazenagem de matérias;

h) estabilização da economia foco em custo;

i) evolução de tecnologia da informação (TI) com desenvolvimento de

softwares apara gestão de estoques e sistema de entregas;

j) privatização dos sistemas de distribuição e transporte;

k) ascensão do e-commerce;

l) a partir de 2000 houve o início da globalização;

m) aumentou a concorrência no mercado de prestação de serviços logísticos;

n) foco no planejamento e atendimento ao cliente.

Da mesma maneira que aconteceu com as tropas militares, Novaes (2007)

explicita que aconteceu também nas empresas. As indústrias precisam

transportar seus produtos da fábrica para os depósitos ou para as lojas de seus

clientes. Elas precisam também adquirir e armazenar matéria-prima em

quantidade suficiente para garantir os níveis de fabricação demandados. A
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logística está bem-servida de tecnologias no Brasil. O ponto ainda vulnerável na

logística é o capital humano, que apesar do conceito relativamente novo no Brasil,

em função do pouco tempo, foi menos desenvolvido que as tecnologias. As

organizações chegam a ponto de ruptura do desenvolvimento por falta desses

profissionais (Cabanha, 2001, p. 86).

Para Novaes (2007), a logística busca incorporar as seguintes premissas:

a) Prazos previamente acertados e cumpridos integralmente, ao longo de

toda a cadeia de suprimentos;

b) efetiva integração sistêmica entre todas as áreas da empresa;

c) parceria com fornecedores e clientes;

d) otimização e racionalização dos processos em busca de redução de custo

em toda a cadeia de suprimentos;

e) busca da satisfação do cliente com a manutenção de nível se serviço

preestabelecido e adequado.

De acordo com Novaes (2007), os especialistas de logística definem a distribuição

física de todos os processos de controle e operacionais que permitem transferir os

produtos desde o ponto de fabricação até o ponto em que a mercadoria é

finalmente entregue ao consumidor.

O processo de abastecer a manufatura com matéria-prima e componentes
é denominado Inbound Logistics na literatura internacional. No Brasil, é
chamado de logística de suprimentos. É uma parte importante da logística,
por seu cunho estratégico e pela grande importância econômica a ela
associada pelos governantes e pelas empresas quando da instalação de
novas unidades industriais (Novaes, 2007, p. 123).

Para o Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP), a logística

tida com gestão permanece no rol de atividades da Cadeia de Suprimentos

(supply chain). E esta organiza, planeja, implanta e controla a eficiência, com

visão diferenciada no escoamento e estoque e fluxo reverso de bens, serviços e

informações interligadas ao ponto de origem e ao ponto de consumo, com o

objetivo de atender às restrições de serviço.
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Em uma definição abrangente, Ballou (2001) destaca a logística como “mix de

marketing” (produto, local, tempo e condições), ou seja, em uma conceituação

sofisticada, ele eleva a missão da logística, ressaltando que disponibilizar o

produto ou serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e com as condições

combinadas, propõem condições únicas de uma empresa que tende a demonstrar

organização no manuseio de seus ativos. Em suma, essa é uma forma de criação

de valor que é definido na logística como possibilidade de ação, que conta com

uso da tecnologia a seu favor para criar uma rede de comunicação que permite o

uso da agilidade com a eficácia.

Na atualidade, a globalização e o uso da Internet proporcionaram a logística, uma

evolução considerável. As necessidades das pessoas também mudaram, pois, ao

adquirir produtos, no conforto de suas próprias casas, a logística tornou-se

fundamental no complemento da satisfação desse consumidor. As empresas da

atualidade devem estar preparadas para a competição logística em nível mundial,

sempre atentas à possibilidade de fazer entregas em qualquer parte do mundo

em menos de 24 horas, mudando, com isso, o foco de empresas multinacionais

(Larranga, 2003)

Em sua conceituação de logística, Ballou considera que a administração de

logística integrada é potencializada na racionalização dos custos das operações,

na melhoria do serviço e na transformação do ambiente, promovendo a ascensão

da logística como um todo e tornando-se estratégias das organizações. A logística

empresarial avalia como a administração pode proporcionar melhores níveis de

serviço e rentabilidade aos clientes a partir de planejamento, controle e

organização para as atividades de armazenagem e movimentação, com o intuito

de facilitar o fluxo de distribuição dos produtos. Tal situação é enfrentada de

forma constante pela logística, pois na maior parte das vezes os consumidores

não residem próximo da localização do centro de distribuição dos produtos. E com

isso a responsabilidade maior cabe ao processo logístico, de forma a atuar para

proporcionar aos consumidores bens e serviços onde e quando quiserem e com a

condição física desejada.
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A concepção logística de agrupar conjuntamente as atividades relacionadas ao

fluxo de produtos e serviços para administrá-las de forma coletiva é uma evolução

natural do pensamento administrativo. As atividades de transporte, estoques e

comunicações iniciaram-se antes mesmo da existência de um comércio ativo

entre regiões vizinhas. Hoje, as empresas devem realizar essas mesmas

atividades como uma parte essencial de seus negócios, a fim de promover seus

clientes com bens e serviços que eles desejam (Ballou, 2008, p. 18).

Para Bowersox (2001), a logística de uma empresa é o esforço integrado e

direcionado com o fito de criar e agregar valor para o cliente, com mais qualidade

e menos custo possível. A logística existe para satisfazer os desejos e

necessidades dos clientes, facilitando o processo de produção e marketing.

Estrategicamente os profissionais de logística buscam atingir uma qualidade

predefinida de serviço ao cliente por meio de competências operacionais.

Conforme o mesmo autor, a logística integrada é uma competência que faz a

ligação entre empresa, consumidores e fornecedores. As informações obtidas

sobre os clientes fluem na empresa na forma de atividades de vendas, previsões

e pedidos e são filtradas em planos operacionais de compras e de produção. A

conceituação de Christopher (2005) ressalta que a logística é considerada um

ponto-chave para a redução de custos de qualquer produto. Entre as várias

definições de logística, uma que se sobressai é a rede de facilidades montada

para movimentar materiais ou produtos acabados.

Assim, Bowersox (2001) acentua que a movimentação de material não se limita

apenas a movimentar, encaixotar e armazenar, mas também executar essas

funções, tendo em conta o tempo e espaço disponíveis. As atividades de apoio à

produção não devem ser vistas como um número isolado e independente de

procedimentos, elas devem ser integradas num sistema de atividades de modo a

maximizar a produtividade total de uma instalação ou armazém.

A logística tem como objetivo fornecer ao cliente bens e serviços na quantidade

certa, no lugar certo, no momento certo ao valor certo e na condição desejada. A

empresa cria valor para os seus clientes com a sua capacidade para realizar
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essas atividades. Em suma, a qualidade do processo de logística que o produto

atinge faz parte do valor do produto. A logística satisfaz os clientes por meio de

atividades-chave tais como transporte, manutenção e inventário, processamento

de pedidos e também com as atividades de apoio (Yazdanparast, Manuj &

Swartzs, 2010).

Minimizar custos de distribuição implica transporte barato, baixos níveis de

estoques e alguns armazéns. Para alcançar a eficiência da logística, uma

empresa não pode criar gerentes que maximizam as suas próprias despesas. As

três tarefas logísticas principais, de acordo Ching (2001), são prestação de

serviços desejados para alcançar um nível aceitável de custos e competitividade,

fornecer subsídios para o manuseamento rápido e eficiente o quanto possível

para contribuir para a gestão de negócios e confiabilidade com movimento

eficiente de materiais, tempo e objetivos de atendimento a pedidos.

Ballou (2010a) ressalta que ofertas de logística integrada com as atividades e a

manipulação e armazenamento dos produtos facilitam o fluxo de informações do

ponto de compra de matérias-primas até o consumo final, fornecendo um nível de

serviço adaptado para os clientes a um custo razoável.

Os dois principais tipos de atividades logísticas descritas por Ballou (2010a) são

as atividades-chave primárias, que são voltadas para os objetivos de custo de

logística aplicados às organizações e nível de serviços, a saber (Morelli, 2007,

como citado em Ballou, 2010 p. 153):

- Transportes, que movimenta os produtos por meio dos modais aeroviário,
aquaviário, dutoviário, ferroviário, rodoviário e serviço intermodal. Sua
administração decide o meio, os roteiros de deslocamento e a utilização da
capacidade dos veículos. Para a maioria das empresas é a atividade mais
importante porque absorve de um a dois terços dos custos logísticos;
- manutenção de estoques, que é responsável por dois terços dos custos
logísticos. Os estoques são amortecedor entre oferta e demanda, agregam
valor de tempo e devem estar próximos dos consumidores ou da
manufatura. A administração tem a tarefa de manter seus níveis tão baixos
quanto possível, mantendo somente a quantidade demandada pelos
clientes;
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- processamento de pedidos, que é um elemento crítico do tempo
necessário para levar bens e serviços aos clientes. Inicializa a
movimentação de produtos e a entrega dos serviços.

Atividades de apoio:

- Armazenagem, que trata do espaço necessário para os estoques
envolvendo sua localização, tamanho da área, disposição física, reposição
do estoque, projetos de baias e docas e toda configuração do armazém;
- manuseio de materiais, que é a movimentação do produto no local de
estocagem, transferência de mercadorias do recebimento até o local de
armazenagem e deste até o despacho. É responsável pela seleção do
equipamento de movimentação, procedimentos de composição dos
pedidos e dimensionamento da carga de trabalho;
- embalagem de proteção, que tem como objetivo movimentar os bens sem
quebras e com dimensões adequadas de empacotamento que facilitam
uma armazenagem eficiente;
- obtenção, que é a atividade que torna o produto disponível, selecionando
as fontes de suprimentos, as quantidades a serem adquiridas, a
programação das compras e como este produto é comprado. Não pode ser
confundida com a função de compras, porque não inclui negociação de
preços e avaliação dos fornecedores;
- programação do produto, que trata da distribuição ou fluxo de saída e
define quando e onde as quantidades devem ser produzidas. Não está
relacionada com a programação da produção;
- manutenção da informação, que mantém uma base de dados com
informações importantes como localização dos clientes, volume de vendas,
padrões de entrega e níveis de estoques (Morelli, 2007, p. 11, como citado
em Ballou, 2010b, p. 155).

O ciclo das atividades logísticas abrange a compra, organização e manipulação

de materiais de entrada, peças e produtos acabados para as fábricas de

montagem, armazéns ou lojas de varejo, entre outros. O abastecimento requer a

disponibilidade de uma gama desejada de materiais para servir onde e quando

necessário. Algumas atividades-chave para o processo de aquisição devem ser a

seleção de fontes de abastecimento, a colocação de ordem e remessa, transporte

e recepção. Operacionalmente, as atividades relacionadas à obtenção de

produtos e fornecedores de materiais são o abastecimento, incluindo o

planejamento, fontes de abastecimento e a localização de recursos, negociação,

transporte de saída, recebimento e inspeção, armazenamento, manuseio e

garantia de qualidade, com a responsabilidade, a coordenação de fornecedores e

novas pesquisas de fontes de matéria-prima. Uma ferramenta de análise de uma
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logística integrada distingue o ciclo de atividades oferecendo interfaces de

perspectivas básicas que devem ser combinados para criar um sistema operativo

(Bowersox & Closs, 2010).

Em suma, pode-se dizer que a logística integrada é uma forma de logística que

permite e incentiva a unidade e a interação dinâmica entre os diferentes setores e

processos de uma empresa. Em sentido mais amplo, ele foi desenvolvido para

que os gestores possam gerenciar a cadeia de suprimentos de forma mais

estratégica.

Em outras palavras, se a logística foi responsável por processos como gestão de

estoque e transporte, por exemplo, hoje ela permite uma gestão mais eficiente

das atividades, armazenamento, processos de produção e todas as etapas de

transporte e compra. E também permite monitorar as atividades de seus

fornecedores e parceiros (Bowersox & Closs, 2010).

O ciclo de atividades é a principal unidade de análise de uma logística integrada,

dando uma visão geral da dinâmica de interfaces e decisões composta para criar

um sistema operacional no qual fornecedores, sociedade e clientes são

conectados por canais de comunicação e transporte. São analisados os locais

que são críticos para transferir o fluxo de produtos a partir da planta onde o

estoque é armazenado e seu transporte, combinando e dividindo soluções de

movimentação e utilização de recursos adequados a esse fim (Bowersox & Closs,

2010).

Nesse contexto, Chopra e Mendl (2008) decompõem os ciclos do processo no

ciclo de ordem do cliente final, de reabastecimento contínuo, de fabricação e o

ciclo de suprimentos da cadeia logística, conforme demonstrado na Figura 10.



79

Figura 10: Ciclo de processos.
Fonte: Chopra, S., & Meindl, P. (2008). Gerenciamento da cadeia de suprimentos, estratégia,
planejamento e operação. São Paulo: Pearson.

Os ciclos ocorrem na interface entre as duas fases, mas nem todas as operações

passaram pelos quatro ciclos. Por exemplo, a venda eletronicamente por

intermédio da internet (B2C), em que há um desvio do vendedor e distribuidor e,

nesse caso, o pedido pode ser feito diretamente ao fabricante. Para Chopra e

Meindl (2008), do ponto de vista cíclico é útil quando se consideram as suas

decisões operacionais, pois define claramente os papéis e responsabilidades de

cada um dos seus componentes. Ele permite mais transparência para criar

sistemas de informação que dão suporte às operações e definem as suas

obrigações e objetivos. Segundo essa abordagem, os ciclos de atividades e

processos vão desde ordem para a entrega do produto até o cliente final,

incluindo o planejamento, produção, compras e produção.

Em alguns casos, pode também incluir o projeto de produtos e atividades que

encurta a resposta às flutuações da procura mercado. Christopher (2001)

descreveu como o maior desafio para uma organização a prioridade dada à

integração interna da organização, integração com fornecedores, distribuidores e

clientes finais encontrados por meio do conceito Supply Chain Management

(SCM).
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As atividades de logística - como fluxos - estão presentes em todos os

fornecimentos de canais de origem-destino, resultando em realidades comerciais

diversas como produtor, distribuidor, prestador de serviços e em segundo lugar a

necessidade de uma visão global da cadeia de abastecimento.

O tratamento das atividades logísticas em empresas é classificado de acordo com

o grau de inter-relação entre os diferentes atores (Ching, 2001). De acordo com

Bowersox e Closs (2010), independentemente do número e dos diferentes tipos

de ciclos de atividades, todos devem ter seu projeto individual e ser geridos

operacionalmente.

Existem três pontos importantes para entender os sistemas integrados de

logística: o ciclo de atividades, que é a unidade essencial para analisar funções

logísticas; estrutura dos ciclos quanto à organização de nós e ligações para a

distribuição física na fabricação ou fornecimento; e o controle das interfaces e

processos que devem ser identificados e avaliados; assim como as combinações

que buscam a integração dos processos.

As organizações industriais têm buscado a melhoria contínua em seus processos

a fim de ter uma posição estável no mercado, eliminando desperdícios, com

redução de custos e pesquisa em competitividade. Dessa forma, devem-se estar

atentos às características específicas do produto e do mercado em que se

encontram. E nesse âmbito os serviços de logística enxuta surgem como uma

ferramenta que busca a junção de dois princípios (Carvalho, 2015).

A logística enxuta vem do conceito de produção enxuta, o que, de acordo com

Womack et al. (2004), é um sistema de gestão em que se pode fazer mais com

menos, que é aplicado ao conceito de manuseamento, resultando em uma

logística LEAN usada no processo de compras. Com isso, demonstrar a

importância de ferramentas que estudam pode contribuir para o desenvolvimento

de atividades cotidianas.

Tais atividades, como no fornecimento de linhas de produção, podem ser usadas

adotando-se pensamento enxuto e ferramentas apropriadas a partir do uso
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adequado de ferramentas disponíveis com base na filosofia enxuta. A logística

LEAN é a aplicação dos princípios do Sistema Toyota Produção no

desenvolvimento e na melhoria dos processos e operações de uma cadeia de

suprimentos. Em síntese, é a aplicação da abordagem enxuta nos quatros

processos da logística: suprimentos, responsável pelo planejamento e

operacionalização do suprimento, tratamento logístico dos produtos, gestão dos

estoques e opcionalmente pela atividade de compras; interna, especializada no

fluxo de matérias-primas e de produtos acabados em fábricas, armazéns e

centros de distribuição; distribuição, responsável pela administração dos materiais

a partir da saída dos produtos da linha de produção até a entrega do produto ao

cliente; e reversa, área da logística que trata dos aspectos de retornos de

produtos, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo ou descarte (Camelo,

Coelho, Borges & Souza, 2010).

A aplicação da metodologia de LEAN em um sistema de logística tem o objetivo

de simplificar esses processos, identificando o que agrega valor ou não, buscando

sempre minimizar os custos pela redução ou eliminação de desperdícios,

enquanto maximiza o valor para o cliente. A correta aplicação desse método

contribui para o objetivo da logística, aumentando níveis de serviço e reduzindo

os custos gerais. Além disso, caracteriza-se como uma vantagem competitiva

com seus concorrentes em todos os segmentos de negócios, o seu um impacto

direto sobre a aplicação confiabilidade, flexibilidade, estabilidade e capacidade de

reação do sistema de logística (Camelo et al., 2010). Por ser uma atividade mais

complexa do que a produtiva, atendendo clientes tanto interno quanto externos,

que podem ser tantas pessoas físicas ou corporações, os princípios LEAN em

logística não são as amostras idênticas desses dois conjuntos de princípios

(produção e consumo). Para especificar e aumentar o valor acrescentado do

ponto de vista do produto ou serviço ao cliente, é necessário entender o que é o

valor.

Várias áreas do conhecimento, tais como Economia, Sociologia e Filosofia,

continuam investigando a sua origem, por exemplo, como atribuir custo ou preço

de um produto ou serviço, outros em relação aos benefícios, a utilidade e valor do

parâmetro do preço. E há aqueles em que matematicamente podem ser definidos
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como a qualidade de um produto ou serviço resultantes para o seu preço e custos

(Camelo et al., 2010).

A filosofia LEAN produziu resultados extraordinários para as empresas que a

praticam. Esses resultados criam valor e reduzem custos e implica mais

capacidade de oferecer um produto ou serviço na exigência requerida pelo cliente

e também garantir melhorias de qualidade a lead times, segurança, flexibilidade,

confiabilidade, rentabilidade, entre muitos outros benefícios. Na área da logística,

a implementação da metodologia LEAN visa satisfazer as necessidades de

clientes com o menor custo possível e com a maior qualidade, seguindo o

princípio básico de processos de alocação de recursos e atividades, sempre com

foco em agregar valor às necessidades do cliente, atacando desperdício de

tempo, pontos, equipamentos ou pessoas (Camelo et al., 2010).

2.11 Pesquisas na área

Os trabalhos relacionados ao tema desta pesquisa foram buscados de forma que

o resultado seja baseado na mudança organizacional promovido pelo uso da

metodologia LEAN Manufacturing.

A procura foi realizada por meio de busca no portal Scielo, Google Acadêmico,

entre outros utilizando como palavra-chave “Lean”; “mudança organizacional” na

opção “todos os índices” sendo recuperados os documentos que serão descritos

adiante.

O primeiro trabalho, desenvolvido por Santos (2010), cujo tema é “Análise da

reação dos colaboradores ao processo de mudança organizacional - LEAN

THINKING, é um estudo de caso baseado na empresa Beta”, que atua no Brasil,

no ramo cimenteiro, prestação de serviço de concreto e co-processamento de

resíduos. Esta dissertação, que tem sua fundamentação nos eixos teóricos da

mudança e reação à mudança, onde, buscou responder de que forma os

colaboradores da empresa Beta reagiram às mudanças nos processos de

trabalho, causadas pela implantação da filosofia Lean Thinking. A conclusão

deste trabalho foi que o comportamento assumido pelos colaboradores foi de
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aceitação, ou seja, houve a decisão de adoção do processo de mudança pelos

colaboradores.

Outra pesquisa consultada, desenvolvido por Dionísio (2013), cujo tema foi: “A

importância da implementação da gestão e metodologia Lean num operador

logístico”. Neste trabalho efetuou-se uma avaliação do impacto na otimização dos

processos e na cultura organizacional num operador logístico da indústria

automóvel, após a implementação de metodologias Lean. A conclusão com a

realização desta pesquisa foi que a implementação das técnicas Lean confirmou

que a sua implementação, no caso particular de uma empresa de Logística,

tiveram efetivamente impacto não somente ao nível operacional, mas, também ao

nível da cultura organizacional promotora de continuados processos de melhoria.

A pesquisa desenvolvida por Neves e Esposto (2011) baseou-se no tema:

“Logística Enxuta aplicada a um Centro de Distribuição”, teve como objetivo

avaliar os ganhos, de forma qualitativa, nas operações de um centro de

distribuição proporcionados com a implantação da abordagem, dos conceitos e

técnicas de produção enxuta. A conclusão foi que o trabalho demonstrou a real

relação entre a logística e a mentalidade enxuta, mostrando na prática como suas

ferramentas aliadas podem impactar positivamente no aumento de eficiência na

gestão operacional de um centro de distribuições, principalmente no que tange a

redução de desperdícios e aumento de qualidade do nível de serviço.

2.12 Contribuição do referencial teórico para pesquisa

Os assuntos estudados no referencial teórico contribuíram para a compreensão e

contextualização da pesquisa, assim como contribuiu para atingir os seus

objetivos, respaldando as análises, correlações e construção de instrumentos e

conteúdo.

Sendo o LEAN Manufacturing uma metodologia que proporciona mudança

organizacional, faz-se necessário entender como foi sua implantação na Empresa

de Logística, visando à comprovação de tal fenômeno. Com isso, a pesquisa

avaliou a percepção de colaboradores e gestores, visando ampliar as
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contribuições para o entendimento real sobre o tema e a possibilidade de alcance

de respostas para os objetivos deste trabalho. A Figura 11 apresenta a adaptação

do esquema analítico do processo de mudança, caracterizando o antes e o depois

da implantação do LEAN.
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Inicial

Coleta de
Informações
Adicionais  e

Direcionamento
para implantação
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Pré

Lean

Pós
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Figura 11: Esquema analítico do processo de mudança
Fonte: adaptado de CHAVES, 2005.

A explicação da Figura 11 baseia-se numa adaptação do modelo proposto por

Chaves (2005) e Carvalho (2015), cujo ponto em comum foi a busca pelo

entendimento das mudanças organizacionais proporcionadas pela implantação do

LEAN na empresa em estudo. O ponto inicial do modelo está baseado na
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percepção do ambiente em que estão inseridas as pessoas, cujo contexto da

proposta de mudança, conhecimento sobre a metodologia LEAN, e mesmo

disposição à recepção de tais mudanças são fatores fundamentais para o

sucesso almejado. No segundo estágio, foi caracterizado o entendimento inicial

sobre as mudanças que estavam por vir na empresa, para assim definir a

estratégia de mudança em função da percepção do público envolvido,

principalmente para que não houvesse uma condição acentuada de rejeição, o

que poderia causar mudanças drásticas no planejamento. O terceiro e último

estágio, é o entendimento sobre a adesão à proposta de mudança, não somente

em um momento estático, mas, ao longo do período cuja avaliação parte do

mesmo princípio de caracterização.

Assim, o modelo utilizado a partir do estudo de Chaves (2005) e Carvalho (2015)

apresentam três estágios em tempos distintos, buscando provocar um paradoxo

entre a situação antes e depois da implantação do LEAN na empresa em estudo.

Em relação aos estágios, buscou-se inicialmente criar um processo de percepção

individual que estava por vir com a mudança organizacional provocada pela

implantação do LEAN. Em seguida procurou-se avaliar como seria a adoção

espontânea à mudança e posteriormente já na condição de avaliação

contemporânea, buscou-se informações sobre a decisão de permanecer adepto

aos conceitos aplicados pela metodologia LEAN.

Os moderadores individuais e situacionais assim como nas pesquisas de Chaves

(2005) e Carvalho (2015) demonstram os impactos das ações e reações de

comportamento dos indivíduos perante as mudanças. A insegurança econômica,

o medo do desconhecido, a ameaça ao convívio social, o hábito ou dificuldade de

reconhecer a necessidade de mudança, são comportamentos caracterizados na

condição de moderadores individuais. Os moderadores situacionais por sua vez,

são representados pela inércia estrutural, inércia do grupo, ameaças ao poder

existente ou experiência anterior mal sucedida.

As mudanças organizacionais, os seus modelos de mudança, os tipos de

resistência a mudanças, a fundamentação de LEAN Manufacturing, LEAN
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Thining, as ferramentas LEAN e os conceitos de logística foram fundamentações

que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho.

Todos os conceitos aplicados são base para sustentação da pesquisa aplicada,

que compara métodos citados ou referência métodos que possam ser utilizados

dentro da base teórica. E nesse sentido, o referencial teórico deste trabalho

possui caráter pró-argumentativo em função de conceitos que podem ser

aplicados em qualquer empresa, o que não foi diferente na empresa em estudo.
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3 Metodologia

Neste capítulo é apresentado a caracterização da pesquisa quanto ao tipo,

abordagem e método de pesquisa, população, amostra e os procedimentos para

coleta e análise dos dados.

3.1 Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva de natureza qualitativa,

apresentando-se como um estudo de caso, realizado por meio de pesquisa de

campo e pesquisa documental. A pesquisa qualitativa não se preocupa com

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão

de um grupo social, de uma organização, etc. (GOLDENBERG, 1999). No que se

pese a pesquisa descritiva conforme aponta Appolinário (2011, p. 147), o

pesquisador se limita a “descrever o fenômeno observado, sem inferir relações de

causalidade entre as variáveis estudadas”. Com este método foi possível realizar

a descrição das características da empresa antes e depois de implantar o LEAN

Manufacturing para demonstrar o processo de mudança organizacional. Para

isso, será investigado como se deu todo o processo da implantação, os

programas implantados e a nova cultura adotada pela empresa.

O tema tratado nesta pesquisa partiu em direção a estudos de casos, a qual a

Empresa de Logística foi objeto de estudo. Neste aspecto, foi possível buscar

apoio nas indicações de Miguel (2007, p. 21), o qual apresenta que o estudo de

caso é:

[...] natureza empírica que investiga um determinado fenômeno,
geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de vida, quando as
fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são
claramente definidas (MIGUEL, 2007, p. 21).

O estudo de caso busca uma configuração mais real e profunda de um

determinado fenômeno permitindo seu amplo e detalhado conhecimento,

buscando uma epistemologia mais apurada do conhecimento acerca de um

determinado problema que foi definido, visando sua maior compreensão, criação
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de hipóteses e desenvolvimento de teorias (MIGUEL, 2007). O estudo de caso

configura uma análise mais profunda de um desenvolvimento da pesquisa

apresentada a aspectos qualitativos, onde, de acordo com Vergara (2014), esse

tipo de pesquisa apresenta características que consideram o ambiente estudado a

fonte direta dos dados e o pesquisador é o instrumentador de coleta das

informações.

Ainda sob estas características, a pesquisa documental também se apresenta de

forma intrínseca, já que conta com exame de materiais que até este estudo não

haviam recebido o tratamento analítico acadêmico, visando a disseminação da

forma de aplicação das ferramentas do LEAN Manufacturing.

Com isso, o estudo de caso realizado na Empresa de Logística segue um método

reconhecido e desenvolvido por outras pesquisas da mesa linha de pensamento

sobre o LEAN.

3.2 Unidade de Análise

A pesquisa foi realizada na Empresa de Logística, localizada na cidade de

Vinhedo, São Paulo. A empresa emprega cerca de 550 funcionários.

3.3 Unidade de Observação

A unidade de observação foi composta por especialistas em logística, líderes da

organização, a gestora de LEAN Manufacturing e operadores, totalizando 100

funcionários.

3.4 Técnicas de Coleta de Dados

Inicialmente, foi encaminhado um e-mail, solicitando a autorização para realização

da pesquisa (Anexo B). Para realizar a coleta de dados que permitiram delinear a

percepção individual dos empregados da Empresa de Logística, no quesito à

reação às mudanças, optou-se pela análise documental, entrevista

semiestruturada e aplicação de questionários. Segundo Roesch (2005), a
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entrevista semiestruturada utiliza questões abertas, que permitem ao

entrevistador compreender a perspectiva do empregado que, para o caso da

presente pesquisa, foi aplicada a gestora de Lean. Quanto ao questionário, é

utilizado na pesquisa qualitativa no qual se objetiva levantar opinião ou

preferência. A atenção que se deve ter ao criar as questões é sempre evitar

induzir ideias na mente dos respondentes ou até mesmo sugerir que eles possam

demonstrar atitudes que, de fato, não apresentam.

Inicialmente, foram levantadas diversas informações sobre a percepção dos

empregados sobre a aplicação do LEAN, através de documentos internos,

entrevistas, questionários e documentos disponibilizados pela empresa. (Anexo

A).

Na segunda etapa foram realizadas entrevistas com os líderes e operadores dos

setores da empresa, onde ocorreu o levantamento de informações com os

funcionários, estes líderes ocupam os cargos de Líderes de apoio,

Coordenadores e Supervisores. Para essa fase da pesquisa foi desenvolvido um

roteiro semiestruturado com perguntas fechadas (Apêndice A). O roteiro foi

desenvolvido em duas partes: na primeira, a caracterização dos pesquisados; na

segunda parte, utilizadas perguntas feitas no inicio da implantação do Lean

juntamente com questões elaboradas pelo autor da pesquisa.

Logo depois, foram realizadas perguntas em uma entrevista semiestruturadas,

seguindo o roteiro elaborado com a gestora de Lean, (Apêndice B) que possui

total contato e conhecimento da ferramenta.

3.5 Caracterização dos participantes

Os dados dos entrevistados permitem uma demonstração do público envolvido na

pesquisa. Assim, a Figura 12 demonstra o público participante da pesquisa inicial

à implantação do LEAN na empresa em estudo.
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Figura 12: Público participante da pesquisa inicial à implantação do LEAN
Fonte: Dados da pesquisa, 2017

Dos participantes escolhidos para responder à questões da pesquisa, procurou-se

principalmente por aqueles que passaram pelo processo de entrevista inicial, ou

àqueles que tiveram vivência durante o processo de implantação do LEAN.

Assim, 31 entrevistados não participaram da entrevista realizada à época e 69

entrevistados passaram pela entrevista inicial realizada pela empresa em estudo.

A Figura 13 permite conhecer sobre a idade dos entrevistados, da Empresa de

Logística.

Figura 13: Idade dos entrevistados
Fonte: dados da pesquisa.

Em relação à faixa etária dos entrevistados, 42 participantes possuem entre 18 e

30 anos, 43 possuem idade entre 31 e 40 anos e 15 dos entrevistados possui
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acima de 40 anos de idade. Saber a idade dos entrevistados é importante para

que haja o conhecimento sobre a média de idade na empresa em estudo.

A Figura 14 demonstra a escolaridade dos entrevistados, como parte da

caracterização da população operacional.

Figura 14: Escolaridade dos entrevistados
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Em relação a escolaridade, 70 entrevistados possuem ensino médio, 18 possuem

ensino superior e 12 possuem pós graduação. Isso representa que há uma fatia

considerável de pessoas que possuem formação suficiente para entender as

questões inerentes ao processo de mudanças proposto pelo LEAN.

O próximo resultado corrobora com a ideia de aplicação da pesquisa, que é

caracterizar o antes e o depois da implantação do LEAN. Assim, a Figura 15

demonstra o tempo de trabalho dos entrevistados na Empresa de Logística.



92

Figura 15: Tempo de trabalho na Empresa de Logística
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Destes, 49 entrevistados possuem entre 3 e 7 anos de trabalho, 20 possuem

acima de 7 anos de casa, e 31 possuem até 3 anos de casa. Não houve nenhum

entrevistado com tempo menor que 6 meses de atuação na empresa em estudo.

O próximo tópico traz a análise dos resultados apurados antes e depois da

implantação do LEAN na Empresa de Logística.
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4 Apresentação e Análise dos Resultados

Inicialmente são descritos a caracterização da empresa, os dados característicos

do público entrevistado da Empresa de Logística, para demonstrar inicialmente

dados das pessoas envolvidas diretamente com as mudanças proporcionadas

pela implantação da metodologia LEAN. Posteriormente, serão apresentados os

dados fornecidos pela empresa antes da implantação da metodologia LEAN e na

sequência s resultados pós-implantação mediante resultado da aplicação do

questionário. Também há uma etapa de questionários aos funcionários e

apresentação dos resultados pós-implantação do LEAN na Empresa de Logística.

4.1 Caracterização da empresa

A empresa em estudo também é conhecida no meio corporativo globalmente,

principalmente por sua capacidade de lidar com todos os detalhes das

necessidades específicas de logística. A equipe de serviços especiais da

Empresa de Logística é capaz de cuidar da logística de uma empresa de ponta a

ponta. Além disso, a empresa possui uma abordagem consultiva, baseado em

conhecimentos aprofundados, habilidades e confiabilidade, proporcionada por sua

posição no mercado logístico.

A Empresa de Logística é uma empresa comprometida com a excelência

operacional, como meio para oferecer os melhores serviços e gerenciamento da

cadeia de suprimentos na indústria. Logo, a excelência operacional está

totalmente incorporada em sua cultura, que foi alcançada por meio de pequenos

passos, mas cada um com um impacto positivo sobre as cadeias de

abastecimento de seus clientes. Para obter essa excelência, a empresa conta

com programas que estão divididos em duas partes distintas: a) Business Process

Management and Improvement (BPM&I), que funciona por meio do programa de

Freight Management; e Business Process Excellence (BPE), que cumpre o

mesmo papel para os clientes de logística de contrato.

Na Empresa de Logística, a sustentabilidade é uma abordagem holística de

negócios para criar e melhorar continuamente, tornando-a uma empresa
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sustentável que ofereça valor a longo prazo para todos os seus stakeholders:

clientes, funcionários, fornecedores, investidores e as comunidades em que a

mesma atua.

Acredita-se que a sustentabilidade é o trabalho de todos e que uma sólida

estrutura de governança de sustentabilidade corporativa promove forte liderança

de toda a administração. Por isso, a sustentabilidade é o alicerce de boas práticas

de gestão, contribuindo para o sucesso a longo prazo das empresas e melhores

retornos ajustados ao risco para os clientes da Empresa de Logística.

Baseado na afirmação anterior, compreende-se que a empresa percebe que seu

compromisso com a sustentabilidade a ajuda a atender melhor seus clientes,

servindo como base para a boa cidadania e a redução do impacto dos riscos

ambientais, sociais e de governança para toda a empresa. Ela permeia a maneira

como são tratados os negócios, possibilitando a inovação por parte da empresa,

além de torná-la criativa em tudo, desde as operações de armazenagem até o

transporte, desde o design de soluções até a política de compras.

Para a Empresa de Logística, a logística é um negócio fomentado por pessoas e

por isso a disseminação de uma cultura de excelência é fundamental, pois as

pessoas que compõem a maior parte da composição de negócios devem

entender essa premissa da empresa. Além disso, a empresa sabe que sem seus

funcionários não haveria negócios, é por isso que faz com que seus funcionários

sejam apaixonados por aquilo que fazem com compromisso e entendimento sobre

a excelência da cadeia de suprimentos. Em troca, a empresa reconhece seus

esforços, capacitando-os para serem mestres da cadeia de suprimentos, com

incentivos à cultura de colaboração.

A empresa possui uma equipe muito diversificada de pessoas em cada parte do

mundo. Eles trazem a sua paixão para o seu dia a dia de trabalho, oferecendo o

máximo para tornar os clientes da Empresa de Logística satisfeitos com os

serviços prestados na cadeia de suprimento. Ao todo são mais de 41.000

funcionários ao redor do mundo, com pessoas altamente comprometidas e

talentosas. Para isso, a empresa conta com profissionais da cadeia de
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suprimentos, líderes empresariais, especialistas em logística, vendas, finanças,

compras, recursos humanos e tecnologia da informação.

De modo geral, os serviços prestados incluem recebimento, armazenagem e

distribuição em rotas Milk Run, entregas JIT, gestão de operações de Cross-

Docking, sequenciamento e submontagem de peça. Essa empresa trabalha com

toda a cadeia de suprimentos, incluindo não apenas o fluxo de bens, como

também o fluxo de informações. Por ser especialista em gerenciamento da cadeia

de Supply Chain, sua missão é agregar valor aos clientes por meio de soluções

sólidas e confiáveis para cadeias de suprimentos em escala nacional, regional e

global.

Na Empresa de Logística, o local da pesquisa será na unidade localizada na

cidade de Vinhedo, em São Paulo, onde a empresa atua na armazenagem e

distribuição de produtos para todo o território nacional. O armazém onde se

realizou a busca pelas informações possui aproximadamente 132.000 m² e sua

estrutura organizacional apresenta 500 colaboradores diretos, 100 colaboradores

indiretos e mais de 100 fornecedores de produtos.

A estrutura organizacional da empresa em estudo possui um modelo horizontal

que comporta diversos departamentos de suporte às operações. Sua estrutura é

dividida em unidades de negócios, que são centros de custos. Uma unidade de

negócios pode conter mais de um departamento. Então, foram entrevistados:

diretor de operações; gerente responsável pelo planejamento logístico; e gestor

do setor de LEAN, que é responsável por todo o processo que envolve as

ferramentas LEAN que são aplicadas atualmente.

Essas pessoas possuem conhecimento de causa sobre o planejamento,

implantação e manutenção das ferramentas LEAN utilizadas em toda a cadeia

produtiva da empresa em estudo.
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4.2 Situação anterior à introdução do LEAN na empresa

A empresa em estudo tem um histórico de uso da filosofia LEAN em meados de

2004, apesar do conceito de melhoria contínua sempre estar presente na

empresa.

A melhoria contínua é primordial para uma empresa que trabalha no setor de

serviços, atendendo a uma variada gama de clientes e que atua sob alto grau de

competitividade. Em 2008, depois passar por um amplo processo de estruturação

na estrutura de gestão organizacional, iniciou-se a disseminação da cultura de

melhoria contínua internamente. O primeiro passo para implementação efetiva do

pensamento LEAN foi a utilização das ferramentas comuns do LEAN como, por

exemplo, o Kaizen conforme demonstrado pela Figura 17.

Figura 17: Modelo de A3 para kaizen utilizado no início do processo de mudança.
Fonte: dados da pesquisa (2017).

O procedimento de sugestões por parte dos colaboradores das áreas foi uma das

primeiras ações, que teve por objetivo registrar os problemas existentes sob

aspectos operacionais e humanos. A partir daí criou-se um setor específico na

empresa, denominado de LEAN, em que, não somente as sugestões, mas todo o

processo de mudança, postura e conduta operacional passa pelo conhecimento
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desse setor, que se tornou uma das principais estratégias da empresa. O

profissional que atua nesse setor é o principal responsável pelos processos de

averiguação das funcionalidades dos conceitos LEAN na empresa,

implementação de projetos, auditorias, acompanhamento de indicadores, entre

outras atividades.

Nesse mesmo período, a equipe LEAN da empresa realizou uma pesquisa

interna, conforme Anexo A, para entender onde aprimorar a aplicação dos

conceitos LEAN nos funcionários. Logo, os resultados obtidos foram apurados em

gráficos que serão apresentados mais adiante. A Figura 18 demonstra se o

entrevistado está ciente ou não de que a metodologia LEAN pode mudar sua

unidade de trabalho (site).

Figura 18: Estou ciente de que a metodologia LEAN pode mudar o meu site.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Pela Figura 18, verifica-se que, em 2011, quando foi realizada essa primeira

pesquisa sobre conhecimentos gerais sobre o LEAN para os funcionários do setor

produtivo da empresa, o entendimento dos resultados e mudanças que a

metodologia LEAN poderiam provocar era inexpressivo, já que a grande maioria

dos 100 entrevistados não entendia como as mudanças poderiam ocorrer.

A Figura 19 explicita o resultado do questionamento se o entrevistado entende a

importância do LEAN para seu dia a dia.
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Figura 19: Eu entendo a importância do LEAN para meu dia a dia.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

De certa forma, a resposta apresentada corrobora a questão anterior sobre a falta

de conhecimento teórico de LEAN naquele momento de implantação, já que a

grande maioria discordou do questionamento.

A Figura 20, por sua vez, traz as informações sobre em que o entrevistado acha

que o LEAN pode ser importante para a Empresa de Logística.

Figura 20: Eu acho que o LEAN pode ser importante para a Empresa de Logística.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

A questão interpretada pela Figura 20 sobre o LEAN ser importante para Empresa

de Logística manteve a mesma perspectiva das anteriores, com a maioria dos

entrevistados não conseguindo ter discernimento sobre o que de efetivo essa

metodologia poderia oferecer à Empresa de Logística.
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A Figura 21 apresenta os resultados sobre o questionamento se o entrevistado

está ciente sobre a importância do LEAN para as atividades na Empresa de

Logística.

Figura 21: Estou ciente da importância do LEAN para as atividades na Empresa de Logística.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

A Figura 21 também aborda a falta de conhecimento sobre a importância do

LEAN para as atividades na Empresa de Logística, uma vez que 97% dos

entrevistados manifestaram algum tipo de discordância em relação aos benefícios

que poderiam ser apresentados com a implantação dessa nova ferramenta.

A Figura 22 representa os resultados sobre o questionamento se os entrevistados

estão interessados em participar do contínuo melhoramento da produtividade e da

qualidade em sua operação.

Figura 22: Estou interessado em participar do contínuo melhoramento da produtividade e da
qualidade na minha operação.
Fonte: dados da pesquisa (2017).

Quando abordados sobre a possibilidade de participar do processo contínuo de

melhoramento da produtividade e qualidade em sua operação, os entrevistados



100

logo se mostraram solícitos, com 98% aderindo à nova ideia. Esse ponto foi

extremamente positivo, já que o engajamento da equipe é fundamental para que o

sucesso das mudanças acontecesse.

A Figura 23 exibe os resultados da indagação sobre o interesse dos entrevistados

em receber treinamento e informações adicionais sobre LEAN.

Figura 23: Estou interessado em receber treinamento e informações adicionais sobre LEAN.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Nessa abordagem, os entrevistados foram questionados sobre a possibilidade de

receberem treinamento e informações adicionais sobre o LEAN. Novamente a

grande maioria (98%) foi solícita a essa possibilidade.

A partir dessa abordagem, procurou-se entender características físicas e

operacionais do ambiente de trabalho, para que houvesse a possibilidade

imediata de atuação a partir das filosofias de organização e métodos do LEAN. A

primeira abordagem, interpretada pela Figura 24, procurou entender se o

ambiente de trabalho apresentava-se limpo e organizado.
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Figura 24: Meu espaço de trabalho é organizado e limpo.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Para 69% dos entrevistados há concordância parcial e total sobre essa afirmativa,

e para 31% desses há discordância parcial ou total sobre a afirmativa. O fato de a

maioria entender que o local de trabalho é limpo e organizado não quer dizer que

não há necessidade de atuação. Pelo contrário, uma minoria representativa

entende que há possibilidades de melhoria, e isso é um ponto que faz a diferença

para implantar o programa 5S efetivamente, buscando aplicar os sensos: senso

de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de higiene e

padronização e senso de disciplina.

A questão seguinte buscou entendimento sobre a forma de trabalho dos

colaboradores. As respostas estão demonstradas na Figura 25.

Figura 25: O processo de trabalho atual me permite trabalhar de forma eficiente.
Fonte: dados da pesquisa (2017).



102

Nesse ponto, houve abordagem sobre processos de trabalho eficiente; 57% dos

entrevistados entendem que os processos de trabalho permitem a execução das

atividades de forma eficiente; e 43% não concordam com essa afirmativa. Essa

questão remete ao pensamento da questão anterior, pois considerável minoria

vislumbra a possibilidade de melhoria nos processos. Nesse quesito o LEAN pode

contribuir com ferramentas como o poka-yoke, que viabiliza a qualidade com o

objetivo de atacar as causas dos erros que provocam defeitos e falhas na

operação que remetem ao baixo desempenho. Também há possibilidade de,

nesse caso de utilização do kaizen, que tem como premissa a melhoria contínua e

sua filosofia, estar baseada na melhoria de processos produtivos. Assim, essas

duas filosofias LEAN possibilitam a aplicação da correção de processos

produtivos, criação de eficiência e consequente aumento de produtividade nas

atividades operacionais do dia a dia.

As instruções de trabalho são procedimentos que as empresas devem criar para

orientação na execução correta de atividades. Nesse sentido, os entrevistados

foram questionados se as instruções de trabalho da empresa em estudo são

claras, em nível de entendimento. As respostas encontram-se na Figura 26.

Figura 26: Eu tenho claras as instruções de trabalho da minha área.
Fonte: dados da pesquisa (2017).

Quando abordados sobre essa questão, ou seja, se os colaboradores possuem

instruções claras de trabalho, 77% concordam com a afirmativa e entendem que

as instruções existentes são claras. Logo, 23% discordam parcial ou totalmente
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dessa afirmativa. Não havendo unanimidade sobre a clareza das instruções,

atuações do LEAN podem ser aplicadas com criação de procedimentos

operacionais que sejam do entendimento de todos.

A questão seguinte está relacionada às ferramentas de comunicação e divulgação

de informações inerentes a fatores como qualidade e produtividade da equipe

(Figura 27).

Figura 27: Eu sei no fim de cada dia como foi o desempenho da minha equipe, em termos de
qualidade e produtividade.
Fonte: empresa em estudo.

Nesse quesito, 73% dos entrevistados concordam parcial ou totalmente com a

afirmativa de que essa comunicação de produtividade e qualidade é informada

pelos líderes de equipe. Já 27% discordam parcial ou totalmente dessa afirmativa.

Para solução desse tipo de problema, o ideal é a utilização de quadros de gestão

à vista e reuniões ao início de cada turno para divulgação desse tipo de

informação e outras também relevantes, além da divulgação de planejamento de

trabalho, por exemplo.

A questão seguinte abordou a contribuição e ideias de melhoria dos

colaboradores da empresa em um período dos últimos três meses. A Figura 28

demonstra as respostas obtidas.
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Figura 28: Eu tenho contribuído com ideias de melhoria na minha operação nos últimos três
meses.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Esse tipo de abordagem visa o despertar de ideias contributivas para melhoria de

processos e atividades que agreguem valor monetário ou não para a empresa

como um todo. Uma ferramenta muito utilizada também para esse tipo de

situação é o kaizen. Assim, pela Figura 28 é possível perceber que os

entrevistados possuem ideias positivas para melhorias, mas com a utilização de

ferramentas do LEAN essas ideias tornam-se mensuráveis e efetivas ao longo de

grandes períodos.

De modo geral, a entrevista realizada pela empresa na época da implantação do

LEAN certamente permitiu aos gestores e precursores do LEAN na Empresa de

Logística vislumbrar oportunidades imediatas que poderiam contribuir com

resultados positivos em curto prazo.

Posteriormente, será apresentada a entrevista aplicada aos funcionários do

mesmo contrato da Empresa de Logística, porém sob a perspectiva do LEAN já

em pleno funcionamento, com ferramentas difundidas e em constante

aprimoramento. Isso permitirá a demonstração de um paralelo entre aquilo que foi

idealizado e a vivência prática dessa importante filosofia de trabalho.

4.3 Situação posterior à introdução do LEAN na empresa

Nessa etapa da pesquisa realizou-se entrevista com os colaboradores da

Empresa de Logística, baseado no questionário inicial. Para isso, utilizaram-se as

mesmas perguntas acrescentando mais três outras ao contexto. Com isso,
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espera-se entender como é o cenário atual, que possui ferramentas do LEAN

implantadas e fomentadas pela busca de melhores práticas do mercado logístico.

A Figura 29 registra os resultados dos entrevistados sobre sua ciência das

mudanças promovidas pelo LEAN.

Figura 29: Estou ciente de que a metodologia LEAN pode mudar o meu site (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Quando indagado se o colaborador está ciente de que a metodologia LEAN pode

mudar o site, 92% dos respondentes concordam parcial ou plenamente. Isso

demonstra que a implantação dos conceitos do LEAN e sua disseminação criaram

certa convicção entre os colaboradores, de modo que há poucas dúvidas sobre

essa questão.

Na questão da Figura 30 procurou-se entender se o colaborador entende a

importância do LEAN em seu dia a dia.

Figura 30: Eu entendo a importância do LEAN para meu dia a dia (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)
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Aqui da mesma forma neste ponto, 94% concordam parcial ou plenamente que a

metodologia LEAN tem sua relevância, seja na aplicação dos 5S, de Kaizens ou

com outra metodologia que agregue valor ao cenário atual da empresa. Isso

reforça que o trabalho realizado pela empresa como um todo para implantar e

disseminar o LEAN foi tratado com rigor e seriedade, visando certamente à busca

pelos melhores resultados.

Nessa abordagem, demonstrada na Figura 31, que se caracteriza pelo cunho de

opinião pessoal sobre o LEAN, procurou-se entender se este pode ser importante

para a Empresa de Logística não somente no site onde a entrevista foi aplicada,

mas na empresa como um todo.

Figura 31: Eu acho que o LEAN pode ser importante para a Empresa de Logística (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Nesta, 97% concordam parcial ou totalmente com a afirmativa e entendem que a

ideia disseminada cria um padrão de entendimento único na empresa, ou seja,

em qualquer uma das filiais, quando se fala de LEAN, o entendimento é padrão.

A questão seguinte procurou entender se o entrevistado está ciente da

importância do LEAN para as atividades na Empresa de Logística. As respostas

estão interpretadas na Figura 32.
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Figura 32: Estou ciente da importância do LEAN para as atividades na Empresa de Logística
(atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

O LEAN é importante não somente sob o ponto de vista conceitual. E essa

questão corrobora essa afirmativa, quando 96% dos entrevistados concordam

parcial ou totalmente que o LEAN é importante para as atividades de prestação

de serviços logísticos na Empresa de Logística.

A questão demonstrada na Figura 33 representa as respostas sobre a indagação

se o entrevistado está interessado em participar do contínuo melhoramento da

produtividade e da qualidade em sua unidade.

Figura 33: Estou interessado em participar no contínuo melhoramento da produtividade e da
qualidade na minha operação (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

A utilização do LEAN na empresa, segundo os respondentes, promove mudanças

organizacionais, mas também pessoais, pois seus ensinamentos proporcionam a

abertura de vagas àqueles que se destacam em atitudes positivistas, ou seja, que
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proporcionam um desempenho digno da filosofia LEAN, com criação de valores,

redução de desperdícios, aumento de produtividade e organização. Assim,

quando perguntados se há interesse em participar do contínuo melhoramento da

produtividade e qualidade, a concordância foi quase unânime, com 98% de

respostas favoráveis.

A questão demonstrada na Figura 34 procurou conhecer se o entrevistado está

interessado em receber treinamento e informações adicionais sobre o LEAN.

Figura 34: Estou interessado em receber treinamento e informações adicionais sobre LEAN
(atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Em complemento à questão anterior, essa questão avaliou se os entrevistados

têm interesse em receber treinamento e informações adicionais sobre LEAN. Da

mesma forma, as respostas foram quase unânimes, com 98% dos respondentes

destacando que concordam com essa oferta.

Seguindo a mesma linha da pesquisa inicial realizada pela empresa, a presente

questão procurou entender como é o ambiente de trabalho do entrevistado, ou

seja, se ele se apresenta limpo e organizado. As respostas estão demonstradas

na Figura 35.
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Figura 35: Meu espaço de trabalho é organizado e limpo (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

As respostas, ao contrário da entrevista inicial, apresentaram-se de forma

positiva, pois 98% dos entrevistados concordaram parcial ou plenamente. Essa é

a confirmação de que a filosofia LEAN provocou mudanças organizacionais

consideráveis no dia a dia da empresa e de seus colaboradores.

Na Figura 36 verificam-se os resultados sobre o questionamento se o processo de

trabalho atual permite trabalhar de forma eficiente.

Figura 36: O processo de trabalho atual me permite trabalhar de forma eficiente (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Em relação ao processo de trabalho, 98% dos entrevistados confirmaram

melhorias nesse quesito, se comparado à entrevista inicial realizada pela

Empresa de Logística. Isso foi possível principalmente com a utilização de

ferramentas como kanban, que adaptado à logística e principalmente ao processo

de distribuição e armazenagem utilizou a técnica do uso de cartões que controlam
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o fluxo de pedidos do cliente, o fluxo de carregamento e o despacho ao destino

final. Outra ferramenta LEAN comumente utilizada é o kaizen, que a todo instante

pode ser criado com o objetivo de formalizar uma ideia de melhoria,

principalmente nos processos, com o intuito final de garantir produtividade,

rentabilidade e sustentabilidade.

Essa é a questão relacionada à informação de como trabalhar de forma correta.

As respostas estão referidas na Figura 37.

Figura 37: Eu tenho claras as instruções de trabalho da minha área (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Para isso, a equipe LEAN criou auditorias internas que avaliam as instruções de

trabalho e outros pontos, visando uma certificação ou autuação dos contratos

conformes ou não conformes. O resultado no contrato da Empresa de Logística

pesquisado foi positivo, pois 94% dos entrevistados concordam que as instruções

de trabalho nas respectivas áreas são claras e informativas.

A próxima questão está relacionada à questão da comunicação, pois procura

saber como foi o desempenho da equipe em produtividade e qualidade ao final de

cada jornada. As repostas podem ser vistas na Figura 38.
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Figura 38: Eu sei no fim de cada dia como foi o desempenho da minha equipe, em termos de
qualidade e produtividade (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Logo, 98% dos entrevistados concordam parcial ou totalmente que há divulgação

das informações e 2% discordam parcial ou totalmente dessa afirmativa. Esses

indicadores são então divulgados constantemente também por fazerem parte das

métricas para melhor alcance da participação dos resultados dos empregados.

A próxima questão faz a seguinte abordagem: eu tenho contribuído com ideias de

melhoria na minha operação nos últimos três meses? (Respostas na Figura 39).

Figura 39: Eu tenho contribuído com ideias de melhoria na minha operação nos últimos três
meses (atual).
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Houve concordância de 80% dos respondentes com a afirmativa e discordância

parcial ou total de 20%. Vale salientar que na empresa há meios de comunicação

variados que permitem ao colaborador apresentar ideias e colocá-las em prática,

mas a principal ferramenta de divulgação, mensuração e apuração de viabilidade
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econômica é o kaizen. Essa filosofia do LEAN é tratada internamente como uma

meta, pois é o canal direto entre as melhorias e as necessidades da empresa.

A questão seguinte acrescentou em relação à entrevista realizada pela empresa,

buscando entender se o LEAN significa mais trabalho para o entrevistado. As

respostas estão demonstradas na Figura 40.

Figura 40: LEAN significa mais trabalho para mim.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Para 97% dos entrevistados houve concordância parcial ou total com a afirmativa,

enquanto 3% discordaram e possivelmente entenderam a questão sob outros

aspectos.

De qualquer forma, o LEAN requer mais trabalho se se partir do pressuposto de

que há necessidade de busca pelo conhecimento e entendimento de sua

metodologia, para aplicação de seus conceitos.

Por outro lado, quando aplicados, naturalmente há melhorias que podem

proporcionar menos desgaste, menos dispêndio de tempo, consequentemente,

melhoria na qualidade física de quem executa a atividade e pode até mesmo

extinguir algumas atividades que não agregam valor. Assim, pensando sob esses

aspectos, o LEAN proporciona menos trabalho e mais produtividade.
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A próxima questão procurou entender se toda melhora de produtividade é obtida

com a redução de qualidade. A Figura 41 representa as respostas obtidas.

Figura 41: Toda melhora de produtividade no meu trabalho será obtida a partir de diminuição na
qualidade.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

As respostas foram unânimes em discordar da afirmativa, enaltecendo a ideia de

que a base do conceito da filosofia LEAN, que é a produtividade com qualidade,

ingressou totalmente no pensamento dos entrevistados.

A questão da Figura 42 questiona se os entrevistados estão engajados na

solução de problemas do trabalho.

Figura 42: Eu estou envolvido dia a dia na resolução de problemas da minha operação.
Fonte: dados da pesquisa (2017)
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Quando se procurou entender se os entrevistados estão engajados na solução de

problemas do trabalho, 100% concordaram parcial ou totalmente com a

afirmativa.

É possível concluir com essa entrevista que a disseminação da cultura LEAN na

Empresa de Logística teve como base a divulgação do pensamento da filosofia e

a persuasão dos colaboradores. Na prática também foi possível perceber que os

conceitos são aplicados diariamente, conforme respostas anteriores e

demonstrações posteriores da prática LEAN na empresa.

Para finalizar essa etapa da pesquisa, apresentar-se-á adiante uma reportagem

cuja capa está na Figura 43. Esta corrobora a pesquisa, relatando o processo de

implantação da metodologia LEAN na Empresa de Logística, que segundo a

mesma iniciou mundialmente em meados de 2004, na matriz em Amsterdã, na

Holanda, com a ajuda de uma consultoria externa.

Posteriormente, a empresa adotou a postura de treinar colaboradores de outras

unidades do mundo para multiplicar o conhecimento adquirido, promovendo,

assim, as mudanças pelas quais são praticadas na atualidade.

Figura 43: Reportagem da revista logística sobre a implantação do LEAN na Empresa de
Logística.
Fonte: Revista logística 2015, .http://www.imam.com.br/logistica/edicoes/302.pdf.
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Como já destacado anteriormente, e pela reportagem contida na Figura 53, a

Empresa de Logística iniciou o processo de implantação da metodologia LEAN

em meados de 2004 na matriz em Amsterdã na Holanda, com a ajuda de uma

consultoria externa. Posteriormente, a empresa adotou a postura de treinar

colaboradores de outras unidades do mundo para multiplicar o conhecimento

adquirido, promovendo, assim, as mudanças que são praticadas na atualidade.

4.4 Entrevista com o gestor LEAN da Empresa de Logística

Para solidificar o entendimento de como está a utilização da metodologia LEAN

na Empresa em estudo, realizou-se uma entrevista ao Gestor de LEAN que

prestou alguns esclarecimentos importantes.

Foi questionado ao Gestor de LEAN da Empresa de Logística como se deu o

processo de implantação, onde a resposta virá abaixo:

“Em 2004 o operador logístico teve sua primeira iniciativa na matriz em Amsterdã.

Uma consultoria externa foi chamada para ensinar e aplicar as ferramentas do

LEAN. A partir de 2005, o processo foi ampliado para outras unidades que

mandavam representantes para a Holanda, onde passavam um ano aprendendo

sobre o assunto. Os profissionais selecionados participavam de treinamentos em

diversas unidades da Empresa de Logística no mundo e depois de um ano

retornavam para os seus países de origem para aplicar as metodologias

aprendidas.

A questão seguinte procurou saber como foi o processo de implementação do

LEAN no Brasil pela Empresa de Logística, a resposta foi a seguinte:

“No caso do Brasil não foi diferente. Depois que os primeiros grupos voltaram com

o conhecimento aprendido, foram muitos desafios, erros e acertos, até

estabelecer um padrão. A empresa está presente em todo o país. Sendo assim, a

Empresa de Logística criou uma avaliação própria de excelência, denominada

“Site Classification Assessment”. Todas as operações no Brasil hoje passam por

essa avaliação, que possui seus requisitos que as operações precisam atender. ”
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Também se procurou entender se o fato de a empresa prestar serviço para vários

segmentos de mercado, comprometeu o desenvolvimento dessa cultura, sendo

apresentada a seguinte resposta:

Não. Para trabalhar com produtividade desejada com bom nível de serviço,
precisávamos eliminar alguns desperdícios que tínhamos na nossa
operação. Com base nisso, entendemos que era necessário iniciar essa
aplicação de LEAN para atender melhor nosso cliente, ter nível de serviço
satisfatório para ele.

A seguinte procurou-se entender como a empresa trata o LEAN em sua cultura

atual, e foi apresentada a seguinte resposta:

“Atualmente o LEAN é uma metodologia e um setor atuante na empresa. O LEAN

ajuda a definir quais são os trabalhos padronizados, as instruções de trabalho que

serão necessárias para aquela operação e quais os KPI’s (indicadores de

desempenho) ”. Primeiro define-se um gerenciamento visual da operação para

que consiga ter um fluxo, o VSM - “Value Streaming Mapping”, onde todos

conseguem visualizar o fluxo do material desde quando ele entra, durante o

percurso no armazém, até a saída. Assim, A Empresa de Logística pode preparar

a equipe antes que a operação comece. “Operadores, auxiliares e conferentes já

são treinados com a visão do LEAN. E dentro disso, eles já passam por alguns

treinamentos básicos em metodologias que visam a eliminação de desperdício,

como o kaizen, para sempre melhorar os processos, e o 5S, para saber trabalhar

com organização, limpeza e padronização. ”

Também procurou-se saber quais ferramentas LEAN são utilizadas atualmente

pela Empresa de Logística, como forma de corroborar com a pesquisa teórica

realizada, e as respostas são as seguintes:

“São diversas as ferramentas e métodos utilizados nas operações na Empresa de

Logística. Antes da operação são definidos os fluxos, as instruções de trabalhos e

KPIs, que são divididos em duas modalidades: o que será apresentado nas

reuniões e os operacionais que ficam expostos em quadros numa gestão visual.

Depois, com a operação em funcionamento, é feita uma escala de medições de
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ciclo por processo, aplicando o tempo de ciclo e disponível. Então é realizado o

planejamento de trabalho, com base no tempo de ciclo e na demanda que vai

receber e quantos recursos precisa para realizar cada tarefa.

Além disso, a atividade do dia é registrada de três maneiras: primeiro no começo

do turno, com o planejamento comentado acima. A segunda é o “tracking board”,

que acompanha o trabalho hora a hora, verificando se está atingindo a demanda

prevista. Além disso, uma terceira ferramenta mostra o trabalho a ser feito na

próxima hora, permitindo ajustar a operação de acordo com as possíveis

mudanças de demanda que ocorrem durante o dia. Outras ferramentas que são

aplicadas para melhorar a rotina de trabalho incluem análise ABC dos produtos,

verificando o índice de saída para que deixe os produtos que mais giram no

estoque mais próximos da expedição, reduzindo o tempo de movimentação e de

transporte durante o processo.

Essa iniciativa acaba gerando ganhos constantes, mesmo em anos menos

favoráveis como 2015/2016. Mesmo com uma redução em volume de 6%,

também consegue-se chegar a essa porcentagem em aumento na produtividade.

O LEAN é uma das ferramentas mais poderosas quando se fala em otimização e

principalmente, em redução de custos, se tornando um grande aliado da

logística”. Essa metodologia é tudo que se relaciona à obtenção de processos

corretos, eficientes e com menor taxa de desperdício. Apesar de ser uma

ferramenta inicialmente voltada para indústria, o LEAN vem sendo utilizado

também nos setores de prestação de serviços, como é o caso do presente estudo

que é a logística.

4.5 Método de avaliação interna do LEAN

O “site classification assessment”2 na empresa estudada pode ser conceituado

como uma ferramenta de avaliação própria de excelência, que serve como

parâmetros para ajudar os diversos sites3 que a empresa possui no Brasil e no

2 Site Classification Assessment: método de avaliação interna do LEAN
3 Sites: como são chamadas as filiais da empresa no Brasil ou contratos de prestação de serviço
no mundo.
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mundo. É uma ferramenta desenvolvida pelo gestor mundial da empresa e conta

com a cooperação de todos os sites da empresa. A base conceitual é o LEAN,

cujos objetivos traçados remetem à busca pela excelência operacional. Assim,

essa metodologia visa diminuir a distância entre as práticas requeridas e saídas

buscadas:

a) Eliminar requisitos não diretamente conectados com a performance:

segurança, qualidade, produtividade, valor para o acionista;

b) vislumbrar aquilo que tem custo em troca daquilo que não onere a

empresa;

c) mapear os gaps operacionais existentes seja por controles, relatórios,

análises, etc.;

d) produtividade e sustentabilidade: menos retrabalho para expectativas não

claras (indicadores ABC, tamanho de buffers, matriz de habilidades

incorretas) = qualidade embutida no scorecard;

e) alinhamento com ISO: eliminar contrastes nos requerimentos, adicionar

requisitos faltantes;

f) auditorias parciais: explorar visitas ocasionais, ex.: visitas da equipe de

segurança, engenharia, etc.

Com esses objetivos, o site classification promove forte influência sobre a cultura

da organização que passa a ser orientada pela filosofia LEAN, criando para todas

as suas filiais uma padronização na quebra de paradigmas dentro da empresa e

em todos os sites atuantes da mesma.

Na entrevista presencial da gestora de LEAN da empresa, e também na revista

Logística (2015), a mesma afirma que todas as operações da Empresa de

Logística no Brasil atualmente passam pela avaliação com base nos pilares LEAN

e, consequentemente, do site classification, que determina os requisitos a que as

operações precisam atender. Além disso, nenhuma operação nova da Empresa

de Logística é iniciada sem seguir os princípios do LEAN, que já é cultura na

empresa. Em contrapartida, os clientes mais antigos foram adaptados a essa

realidade.
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Para mensurar se um dos sites está em condições de se tornar um site

classification, a empresa criou ferramentas de medição, sendo o nível máximo

considerado um “showcase”. Essas ferramentas foram criadas a partir da

necessidade de alinhamento dos processos de melhoria e padronização do site. A

Figura 44 demonstra a pirâmide de classificação de um site segundo a

metodologia da empresa.

Figura 44: Limitador de classificação de um site classification.
Fonte: dados da empresa em estudo.

A partir do desenvolvimento dessa ferramenta a empresa foi capaz de definir seu

padrão de excelência na execução de atividades, avaliação de seus sites e

melhor orientação na intervenção nos sites. Para o site em questão referente à

pesquisa, o mesmo possui a classificação avançado, conforme a versão 2 do site

classification.

Outro ponto importante na entrevista concedida pela gestão LEAN da empresa

em estudo é justamente a variabilidade de atividades da empresa em estudo, que

faz o “site classification assessment” tão importante. “Tem clientes que aplicam

um determinado serviço e outros não”, conforme destacado em Logística (2015,

p. 9). É por isso que a empresa necessita que alguns padrões básicos sejam

aplicados, como: toda operação tem que ter o Value Streaming Mapping (VSM),

mapeamento do fluxo de valor, e a instrução de trabalho (que é diferente em cada

cliente).
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Em linhas gerais, o conceito aplicado é o mesmo, enquanto as definições da

operação (tempo, demanda, etc.) mudam caso a caso. A Figura 45 apresenta as

avaliações que são feitas para que determinado site alcance o índice máximo no

site classification.

Figura 45: Avaliações para determinação de um site classification.
Fonte: dados da empresa em estudo.

Um ponto em destaque na Figura 46 é o smart solutions, ou solução smart, que

faz parte da base de excelência operacional e é uma das métricas para alcance

do showcase. A Solução SMART são práticas que devem ser conhecidas e

justificadas pelas necessidades específicas do cliente ou de um caso de negócio.

Para isso, o site deve mapear seus processos locais para determinação das

ações que forem necessárias.
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Figura 46: Modelo de solução smart.
Fonte: dados da empresa em estudo.

Delimitados os meios para alcançar o site classification, outro fator importante são

as métricas, que são os pontos a serem observados para alcançar a excelência

proposta, alinhadas às determinações da metodologia LEAN.

4.6 Métricas do site classification

As métricas do site classification são pontos que devem ser observados e

aplicados no site para que haja o alcance da certificação. Nesse caso, as métricas

estão associadas à necessidade dos sites, necessidade de cada região,

parâmetros do LEAN e certificações como a International Standardization for
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Organization (ISO)4. As métricas de menor pontuação ou pontuação C para o

alcance do site classification são:

1.1 Instrução de trabalho

1.2 Gerenciamento visual

1.3 Gerenciamento de saúde e segurança

1.4 Responsabilidade de saúde e segurança

1.5 Melhoria contínua

2.1 Treinamento

2.2 Comunicação e satisfação dos funcionários

3.1 Política da qualidade e manual da qualidade

3.2 Não conformidades

3.3 Documentação

3.4 Auditoria interna

3.5 Conformidade

3.6 Compras

3.7 Tecnologia da informação

3.8 Comunicação e marca

4.1 Desempenho interno

4.2 Desempenho do cliente

4.3 Rentabilidade (profit and loss – resultado operacional)

4.4 Caixa, contas a receber & contas a pagar (financeiro)

Para se atingir o nível showcase as operações devem ter a pontuação mínima de

80% e não ter nota D e ter nota A em todas as métricas do grupo 4.

4.1 Desempenho interno = (A)

4.2 Desempenho do cliente = (A)

4,3 Rentabilidade (profit and loss – resultado operacional) = (A)

4,4 Caixa, contas a receber & contas a pagar (financeiro) = (A)

4 ISO 9001 é um conjunto de normas de padronização para um determinado serviço ou produto.
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A Figura 47 ilustra como as métricas devem ser alcançadas para que um site

alcance o nível showcase e seja considerado um site classification.

Figura 47: Métricas para alcance do Site Classification.
Fonte: dados da empresa em estudo.

A certificação acontece sempre por meio de auditorias, que avaliam cada item do

sistema de performance da empresa. No entanto, na filial pesquisada utiliza-se

uma auditoria interna, que faz uma pré-avaliação dos pontos da métrica. Como

estratégia de acompanhamento, os resultados são divulgados mensalmente e

seguem um critério, como mostra a Figura 48.
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Figura 48: Modelo de pontuação e avaliação interna.
Fonte: dados da pesquisa

Assim, a empresa determina que, para o alcance das métricas, sejam feitas

avaliações que auditem os processos, sendo realizados testes de reconhecimento

das métricas, bem como a prática das mesmas. As opções de avaliações são:

Opção 1: Avaliação de desempenho completo:

Realiza-se a pontuação e classificação do site seguindo os parâmetros das

métricas;

carga de trabalho estimulada (baseado em testes realizados): dois dias para duas

pessoas.

Opção 2: Avaliação parcial:

Aplicável quando já foi realizada uma avaliação de desempenho completo;

substitui métricas que foram auditadas em outro momento;

pode elevar ou diminuir a pontuação da classificação, desse modo criando

motivação para atingir resultado melhor e pressão para não diminuir;

as operações são encarregadas de avaliações internas.
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4.7 Ferramentas LEAN aplicadas no site certificado em estudo

Na prática, em todo contrato que se inicia na Empresa de Logística, o time de

LEAN é envolvido no momento do startup, logo no início do projeto desenvolvido.

Depois da implantação da operação, o setor de LEAN ajuda a definir os trabalhos

padronizados, as instruções de trabalho que serão necessárias para aquela

operação e os KPIs (indicadores de desempenho) a serem aplicados. Em

seguida, define-se um gerenciamento visual da operação, visando à obtenção do

fluxo e o VSM, permitindo a todos o conhecimento do fluxo do material desde

quando ele entra, durante o percurso no armazém, até a saída.

Assim, no site em estudo, a empresa passou por um processo de transição, já

que se tratava de um cliente estratégico. Nesse processo, todos os

colaboradores, entre eles operadores, auxiliares e conferentes, foram treinados

com a visão do LEAN. Com isso, eles passam por alguns treinamentos básicos

em metodologias que visam à eliminação de desperdício, como o kaizen, para

sempre melhorar os processos, e o 5S, para saber trabalhar com organização,

limpeza e padronização. As Figuras 49 e 50 representam as mudanças com

processos de antes e depois das mudanças.

Figura 49: Antes e depois da área 1.
Fonte: empresa em estudo.
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Figura 50: Áreas organizadas e demarcadas.
Fonte: empresa em estudo.

As Figuras 49 e 50 demonstram o site antes e depois da padronização para o site

classification. Por elas é possível observar que, antes, as áreas apresentavam-se

com baixo nível de organização, com equipamentos fora do lugar, sem

demarcação de objetos e acúmulos de materiais. Na demonstração do site

depois, já é possível visualizar alto nível de organização, as demarcações nos

pisos e bancadas para os materiais, além do baixo acúmulo de materiais, que é

decorrente da melhoria em processos.

Outro ponto em destaque no site em estudo é a demonstração das informações.

Por todo galpão existem quadros de performance, de acordo com a Figura 51.

Esses quadros apresentam a identificação do setor, o responsável e a data de

atualização. Por eles, é possível visualizar e acompanhar os indicadores de

desempenho de cada área, possibilitando aos gestores apresentar essas

informações aos colaboradores em reunião de bom dia ou mesmo para metas de

desempenho e participação em resultados.
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Figura 51: Quadro de desempenho utilizado pela empresa em estudo.
Fonte: empresa em estudo.

No site em estudo, bem como na Empresa de Logística em geral, diversas

ferramentas LEAN são utilizadas, entre as principais podem-se citar o kaizen, o

5S, o just in time e o kanban. Antes dessa mudança organizacional ocorrida, a

empresa já possuía notoriedade nacional e mundial, principalmente pelo know-

how logístico, mas, diante das mudanças ocorridas, buscaram-se a padronização,

a uniformização e a sequência eficaz na execução dos serviços logísticos. Tudo

isso somente foi possível, como já dito anteriormente, com a definição de fluxos, a

contínua utilização de instruções de trabalhos e a utilização de KPIs, que são

divididos em duas modalidades: aqueles apresentados em reuniões com clientes

internos e externos e os operacionais, os quais ficam expostos à vista nos

quadros de gestão.

As atividades da equipe de LEAN no site em questão compreendem a realização

de medições de ciclo por processo em escala contínua, aplicando o tempo de

ciclo e tempo disponível. Baseado nessas atividades é realizado o planejamento
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de trabalho, com base no tempo de ciclo e na demanda que vai receber e quantos

recursos são necessários para realizar cada tarefa.

Assim, no começo do turno, é realizada a atividade citada anteriormente. Também

existe a atividade do “tracking board”, que faz o acompanhamento do trabalho

realizado hora a hora, verificando o desempenho e comparando com a demanda

prevista. Existe também uma terceira ferramenta que mostra o trabalho a ser feito

na próxima hora, permitindo ajustar a operação de acordo com possíveis

mudanças de demanda que ocorrem ao longo do dia.

Outras ferramentas que são aplicadas para otimizar a rotina de trabalho incluem

análise ABC de produtos, o que possibilita a averiguação do índice de saída. Isso

consiste em deixar os produtos de mais giro de estoque mais próximos da

expedição, reduzindo o tempo de movimentação e transporte durante o processo.

Nesse caso, a mudança organizacional é uma condição sine qua non para a

execução das atividades baseadas na metodologia LEAN. Além disso, essas

iniciativas também proporcionam ganhos constantes, com otimização de

processos, redução de consumo e até mesmo substituição de equipamentos.

Dessa forma, a gestora de LEAN destaca na entrevista e na revista Logística

(2015), que mesmo com uma possível redução de aproximadamente 6% nos

volumes de produção, a empresa ainda consegue estabelecer padrões aceitáveis

de lucratividade, sem grandes necessidades de reduções drásticas, o que pode

acontecer com qualquer empresa. A mesma termina sua entrevista afirmando que

“o LEAN é uma das ferramentas mais poderosas quando se fala em otimização e,

principalmente, em redução de custos, se tornando um grande aliado da

logística”.

4.8 Resultado de produtividade com aplicação do LEAN

A aplicação do LEAN na Empresa de Logística foi justificada ao longo da

pesquisa por sua capacidade de melhorar ou otimizar a produtividade da

empresa. Agora, nessa etapa da pesquisa, buscaram-se na empresa pesquisada
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evidências que pudessem corroborar tais fatos nas ações realizadas nos sites que

possuem a metodologia LEAN como uma forma de pensar e agir.

A Figura 52 demonstra o resultado de produtividade de determinado contrato da

Empresa de Logística que passou pelo processo de implantação do LEAN.

Figura 52: Produtividade na empresa em estudo.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

A Figura 52 registra resultados de um processo denominado linhas de saída (lines

outbound). O período compreende de Q1 2015 (1º Quarter) ou seja, janeiro,

fevereiro e março/15 a outubro de 2016. Durante esse período a produção

apresentou aumento, com pico de 229.706 linhas em Q3 2015 e agosto/16 com

233.910 linhas. Houve também bruscas quedas de volume, com 207.281 linhas

em Q1 2016 e 204.513 linhas em outubro/16. Durante esse período de extrema

oscilação produtiva, a produtividade partiu em Q1 2015 com 9,1 apresentando-se

crescente a partir daí. Em Q2 2016 foi estabelecida a meta ou target de 14,2 e ao

longo do período, mesmo com quedas de volumes, a produtividade continuou

aumentando, chegando a 16,3 em outubro/16 e conforme meta estabelecida.
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Outro indicador disponibilizado pela empresa foi de reclamações dos clientes

(claims rate). Este, apresentado na Figura 53, está relacionado diretamente ao

nível de qualidade apresentado pelos contratos da empresa.

Figura 53: Nível de reclamações na empresa em estudo.
Fonte: dados da pesquisa (2017)

Nesse acompanhamento, ou KPI, apresentado pela Figura 53, a meta de

reclamações é de 0,3%, sendo que, em Q2 2015, o percentual apresentava-se

em 0,45% de reclamações em um dado cliente da empresa. A partir de Q1 2016,

com ações de melhoria e efetiva ações do LEAN, o nível de reclamações

começou a apresentar-se em 0,27% e terminando a série em outubro/16, com um

nível de reclamações de 0,24%, ou seja, abaixo da meta estabelecida pela

empresa.

4.9 Discussão dos resultados

Em relação ao primeiro objetivo especifico que foi caracterizar o processo de

mudança organizacional promovido pela implantação do Lean na empresa

pesquisada, algumas ações como a empregabilidade e a utilização de Kaizens,

buscaram a redução de desperdícios e melhoria de processos produtivos
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conforme destacado por Siqueira (2005) e Benevides, Antoniolli e Argourd (2013,

p. 27). Além disso, a metodologia Lean proporcionou aumento de rentabilidade

para empresa, com redução de custos desnecessários, melhoria de processos,

entre outros. Também houve o emprego do 5S’s para garantia de disciplina,

higiene, limpeza e organização, conforme destacado na teoria de Francischini

(2007), Villacreses & Castro (2005) sobre quesitos dessa ferramenta.

Os resultados do processo de mudança organizacional partiram da mentalidade

dos colaboradores, que foi comprovado pela realização da entrevista realizada

inicialmente pela empresa e posteriormente aplicado por esta pesquisa. Na

entrevista inicial, os colaboradores apresentaram-se com pouco conhecimento e

interesse pela nova metodologia, que naquela época estava por acontecer. Agora,

pela intervenção cientifica desta pesquisa, percebeu-se uma mudança de

comportamento na forma de responder aos questionamentos, no conhecimento

sobre Lean até mesmo de funcionários com menor tempo de casa e, sobretudo,

na vontade demonstrada no aprimoramento sobre os conhecimentos da

metodologia. Isso demonstra que o processo de mudança superou situações

como a resistência das pessoas, que foi destacada por Hampton (1992) que

afirmou que toda mudança organizacional proporciona resistência humana,

podendo gerar sensação de incerteza.

Pela entrevista com a gestora Lean, pode-se perceber que questões como a

resistência dos colaboradores foi exaurida por meio de treinamentos e

comunicação, com divulgação dos resultados em quadros de gestão à vista e

reuniões, buscando assim, o envolvimento e a participação de todos. Essa

questão da resistência à mudança foi um dos pontos destacados na teoria sobre o

processo de mudança organizacional, conforme destacado por Ritzmann e

Krajewski (2004), Caldas e Wood (2009), entre outros. Logo, a comunicação foi o

ponto em destaque em relação à mudança de cultura que se fazia necessária

para adequação aos pressupostos da metodologia.

Em relação ao segundo objetivo específico de identificar os pressupostos da

metodologia Lean aplicado à logística, pode-se destacar ferramentas como

Kaizen citado em Siqueira (2005) e Benevides, Antoniolli e Argourd (2013), pois,
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cada oportunidade de melhoria detectada é explorada dentro da metodologia,

com objetivo de reduzir desperdício e consequentemente aumentar a

produtividade e qualidade do processo. Outro pressuposto muito empregado na

empresa é o 5S’s, destacado por Tinoco (2004) e Francischini (2007) entre

outros, onde, a organização é fundamental para realização das atividades de

logística sem gerar perda produtiva e proporcionando a satisfação do cliente. O

Kanban visa garantir o abastecimento de cada etapa do processo, sem que haja

qualquer tipo de ruptura na cadeia logística.

No terceiro objetivo específico - verificar os motivos para a implantação da

metodologia LEAN na empresa - podem-se destacar os seguintes motivos:

a) Aumento de produtividade;

b) Otimização dos estoques;

c) Melhoria de qualidade;

d) Redução de desperdícios;

e) Melhoria dos processos;

f) Aumento da competitividade;

Os pontos destacados a partir do desenvolvimento empírico da pesquisa também

foram evidenciados na obra de Sato (2008) e Benevides et al. (2013), que

ressaltam a implementação de mudanças a partir da elaboração de um plano de

diagnóstico que determine as ferramentas para solução de situações indicadas,

bem como aponte os resultados a serem alcançados. Estes resultados são

baseados em situações como melhoria na qualidade e redução de desperdícios,

que são pontos básicos de melhoria e comumente apontados por outros autores.

Assim, esta etapa dos objetivos está alinhada com o discurso teórico

apresentado.

O quarto objetivo específico que é verificar de que forma a metodologia foi

planejada e implementada, foi pontuado na entrevista com a gestora Lean da

Empresa de Logística, que destacou que a implementação da metodologia Lean

aconteceu inicialmente na matriz em Amsterdã. Com apoio de consultoria externa

foi chamada para ensinar e aplicar as ferramentas do LEAN. A partir de 2005, a
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disseminação desta cultura aconteceu mundialmente sendo que pessoas de

todas as localidades do mundo foram treinadas na Holanda. Além disso, o Lean

proporcionou aos profissionais selecionados, uma participação em treinamentos

em outras unidades da Empresa de Logística no mundo e depois de um ano

retornavam para os seus países de origem para aplicar as metodologias

aprendidas.

No caso do Brasil a implementação aconteceu sob a ótica de muitos desafios,

erros e acertos, conforme destacado na entrevista com a gestora Lean, até que

se conseguiu estabelecer um padrão. Para manutenção desse padrão da

metodologia, a empresa desenvolveu uma ferramenta exclusiva para avaliação

própria de excelência, denominada “Site Classification Assessment”. Por isso,

todas as operações no Brasil hoje passam por essa avaliação, que possui seus

requisitos que as operações precisam atender. Os autores Sato (2008) e

Benevides et al. (2013) também destacam em suas obras a necessidade de

desenvolvimento de ferramentas para avaliação. Esse é um ponto que garante à

metodologia Lean sua efetividade de prognósticos dos problemas e determina a

efetividade das soluções apresentadas.

No quinto e último objetivo específico que foi identificar os resultados obtidos até

o momento, podem-se apontar os seguintes pontos:

a) Considerável mudança de pensamento em relação a medotologia Lean, o

que proporcionou redução de desperdício, ganho de produtividade,

melhoria da qualidade, otimização dos processos;

b) Organização: conforme demonstrado no antes e depois, a empresa contou

com aumento no nível de organização, física (disposição de estoques,

ferramentas, equipamentos, etc), da parte documental (arquivos e

documentos internos), processos (com a utilização de ferramentas de

gestão de processos) e de comunicação (por e-mail´s, quadros de gestão à

vista, reunião de bom dia, etc). Em todos os casos aqui apontados a

empresa apresentou comprovações sobre as mudanças ocorridas.

c) Produtividade: Pelos dados fornecidos pela empresa e com base na

pesquisa documental, o controle de produtividade medido entre o período
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de 2015 a Out/16 demonstrou aumento de 79% na produtividade, cálculo

feito pela equipe Lean que comprova a eficácia da metodologia

empregada. O indicador de reclamações de clientes também foi importante

para demonstrar que a qualidade aplicada na prestação de serviços

logísticos está em alta. Nesse quesito houve redução nas reclamações em

46%, no período compreendido entre 2015 e Out/16. Tudo isso, é resultado

da implantação de sucesso da metodologia Lean na Empresa de Logística.

Antes da implementação Lean, havia um baixo nível de conhecimento dos

funcionários sobre o Lean, o que fazia necessário uma implementação eficaz, já

que, num primeiro momento, os funcionários não sabiam quais os impactos que

que uma ferramenta como o Lean poderia impactar no ambiente de trabalho.

Como aponta os pesquisadores Herzog, (1991) e Melo, Macedo & Medeiros,

(2008) descreveram nas revisões bibliográficas desta pesquisa. Após a

implantação e o entendimento do Lean houve um aumento de concordância da

ordem de mais de 90% de que a ferramenta Lean é importante para a empresa

pesquisada.

Sob a ótica dos funcionários, grande parte discordava dos benefícios que seriam

conseguidos com a implementação do Lean para a empresa, ou seja, é possível

analisar que uma mudança estrutural em qualquer companhia, causa um certo

desconforto e resistência e isso pode causar um atraso na implementação do

Lean na companhia. Esta reação é típica e pode ser confirmada pelas palavras

dos pesquisadores Abreu (2014), Pereira (1995), (Hernandez & Caldas, 2000) e

Santos (2014) apontados em textos anteriores. No entanto, temos que ter em

mente que após sua implementação o cenário mudou de forma que a grande

maioria dos funcionários não estavam mais enraizados no que se pese a resistir

as mudanças e além disso passaram a acreditar mais no modelo Lean que foi

implantado.

No entanto, apesar da resistência, a pesquisa indicou que grande parte dos

funcionários entrevistados apontaram que a perspectiva de melhora dos

processos de serviços seria atingida com a implementação do Lean. Apesar dos

antagonismos entre resistir a implementação e saber que há melhora nos
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processos o fator psicológico, pesa muito nesta situação a qual conflitos internos

e medos de saírem da área de conforto acabam por interferir em mudança de

grande porte na empresa pesquisada como aponta Hernandez e Caldas (2001).

No que se pese a fator de importância da mudança no dia a dia com a

implementação do Lean antes de se efetivar a implantação a maioria discordava,

no entanto, após isto mudou completamente com o entendimento da ferramenta

obtendo grande maioria concordando que é muito importante sua implantação.

Em relação ao interesse em participar do melhoramento da produtividade na

empresa em estudo, e nesse caso também receber treinamento e informações

sobre o Lean, obteve-se um grande aceite por parte dos funcionários, o que

confirma, que eles não sabiam sobre o funcionamento do Lean, antes de sua

implantação. Mas, os mesmos estavam dispostos a aprender sobre o assunto

colaborando com a empresa. Isso demostra que a estratégia de implantação do

Lean corrobora com os conceitos indicadores pelos autores Sato (2008) e

Benevides et al. (2013) relacionados na pesquisa. Após implantação os

resultados também foram positivos, com atitudes mais proativas, aumento da

organização e produtividade.

A pesquisa ainda trabalhou a questão de sobre o ambiente de trabalho com

processos de trabalhos que permitissem operar de forma mais eficiente. Os

resultados encontrados antes da implantação demonstraram que na maioria o

ambiente e a melhora de processos são fatores que importantes e fazem a

diferença no nível de produtividade, apontando que um processo de kaizen tende

a ser bem aceito como os pesquisadores Siqueira (2005), Benevides, Antoniolli e

Argourd (2013, p. 27), Benevides et al. (2013) e Womack & Jones (1996),

apontaram. Após a implantação isso se confirma de maneira mais efetiva com

quase 100% de concordância dos funcionários, haja visto as melhorias

alcançadas nos processos logísticos.

Outro quesito avaliado foi a questão de instrução de trabalho de forma clara e

desempenho de equipe, os quais podemos ter a noção sobre a situação

comunicativa da empresa antes da implantação do Lean. Foi observado que 70%
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concordavam com isso em ambos os casos, no entanto havia por 30%

discordando o que nos leva a crer que há falhas neste tipo de suporte o que

compromete a produção de forma a reduzir o led time do processo, além de

inquerir em erros em pedidos entre outros. Após implantação Lean e

corroborando com os pesquisadores Liker e Hoseus (2009), Neves e Esposto

(2011), Hino (2009), Liker e Hoseus (2009), Womack et al. (2004) e Barreto

(2012) de que o sistema Lean melhora de maneira significativa os processos

produtivos de forma a aumentar sua eficiência dessa forma tivemos um aumento

de concordância dos funcionários nos itens questionados da ordem de 95%.

No que se pese a questão analisada se os funcionários tinham contribuído com

ideias para a melhoria da operação, antes da implantação Lean tínhamos uma

situação que a maioria possuía intenção de criar ideia positivas. No entanto, após

a implantação Lean o aumento foi muito significativo já que houve mecanismos

para que essas ideias fossem apresentadas de forma a criar um ambiente de

colaboração e comunicação de melhorias com apuração de viabilidade. Além

disso, com a implantação já ocorrida, a maioria dos funcionários tinham em mente

que teriam mais trabalho a fazer, já entendiam que o processo funcionando de

mais efetiva, os processos também o seriam (Womack et al. (2004) e Barreto

(2012).

Além disso, tivemos, pós-implantação Lean uma questão onde avaliava se a

melhora da produtividade se dá com a queda na qualidade. Obteve-se uma

resposta próxima aos 100% de que isso não deveria ocorrer, já que Lean é

produzir com extrema qualidade, demonstrando que os funcionários entenderam

os objetivos do Lean em uma empresa. Por fim, a última questão, pós

implantação se baseou no envolvimento em resolução de problemas tendo uma

concordância pelos funcionários da ordem de 100% em estar engajados neste

envolvimento, concluindo o questionário de forma a poder indicar que o

pensamento Lean quando entendido e aplicado de maneira correta, gera

resultados que alteram o ambiente interno e externo da empresa de forma a

produzir resultados que elevam de forma arrojada o nível de qualidade e

competitividade de uma empresa.
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5 Considerações Finais

Diante do objetivo de analisar, de que forma a metodologia LEAN promoveu

mudanças nos processos organizacionais em uma empresa de logística, o

desenvolvimento da pesquisa possibilitou esta percepção. A empresa em estudo

tratou a utilização da metodologia LEAN como uma forma de regra, objetivo e

cultura. Por esses motivos, já é evidente que a mudança foi um fato,

principalmente porque, aplicar o verbo “mudar” na empresa, foi tratado com muita

seriedade, não somente no Brasil, mas em todas as suas filiais pelo mundo.

Conforme o modelo adaptado de Chaves (2005), a condição pré-LEAN

apresentou conforme dados apurados, que a implantação dessa mudança

comportamental na empresa não foi fácil em seu inicio, pois, houve certa

resistência por parte dos funcionários que não conheciam esta metodologia.

Também pode-se concluir que o modelo utilizado a partir do estudo de Chaves

(2005) e Carvalho (2015) levou a desenvolver a pesquisa sob três estágios e

tempos distintos, sendo o primeiro com a busca do paradoxo entre a situação

antes e depois da implantação do LEAN na empresa em estudo. O segundo

momento foi a comprovação do sucesso da implantação da metodologia Lean

segundo o relato da gestora Lean da Empresa de Logística. O terceiro momento

foi a demonstração do antes e depois da empresa em função das mudanças

organizacionais promovidas.

Na condição pós-LEAN, a avaliação demonstrou melhora considerável no nível de

confiança dos funcionários ligados diretamente ao processo produtivo, com um

nível de aceitação considerado muito bom, até mesmo em função da continuidade

na prática metodológica, como já destacado anteriormente por (Chaves, 2005).

Mesmo com a variedade de serviços que a empresa presta, dentro da cadeia de

suprimentos, mesmo com necessidades variadas de seus clientes e mesmo com

gestão de produtos diferentes, essas questões não se tornaram uma condição

impeditiva para que a empresa adotasse como principais ferramentas do LEAN

aplicadas o kaizen, o 5S, o just in time e o kanban. Todas as ferramentas foram

aplicadas em momentos distintos e, pode-se dizer, também ao mesmo tempo, já
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que no início do processo de mudança a principal ferramenta empregada foi o

kaizen. À medida que os processos de mudança foram acontecendo, a própria

necessidade de cada site demandou o uso de novas ferramentas. É fato também

que mesmo não citando as demais ferramentas como poka-yoke e jidoka, por

exemplo, não quer dizer que a empresa não as emprega, mas que no site em

estudo essas metodologias podem até terem sido utilizadas em algum momento,

mas sua frequência de uso é inferior às demais.

Outra situação importante que foi observada nesta pesquisa foi o fato de a

empresa utilizar uma cultura diferenciada, levando-se em conta a utilização do

LEAN. A mesma conseguiu criar um padrão que favoreceu também seu setor

econômico, já que, conforme informações coletadas, mesmo com variações de

volume produzido, provocado por queda de demanda ou por qualquer outro

motivo, a empresa já possuía um estudo de métodos de trabalho e quantificação

produtiva. Isso lhe permitiu uma blindagem que amenizou os impactos,

principalmente de crises econômicas, como esta que o país atravessa. Isso

significa que, por ter métodos enxutos, sua situação econômica também é enxuta,

ou seja, o impacto da realidade teve um retardo em relação ao mercado.

Logo, como uma proposta de estudos futuros, pode-se desenvolver uma pesquisa

que quantifique o retorno econômico que a Empresa de Logística teve ou tem

com a utilização da metodologia LEAN, complementando um estudo que

corrobore com a afirmativa feita pelos gestores, quando citaram os impactos

econômicos na empresa. Em termo de limitação, a pesquisa não apurou

informações dos demais sites da Empresa de Logística, devido à não autorização

da empresa e dos demais clientes, e isso impediu uma avaliação ampla do

cenário Lean na empresa em estudo como um todo.

5.1 Considerações gerenciais

Como pesquisador do tema, foi sugerido para a organização explorar mais a

metodologia Lean como ferramenta competitiva de venda, vislumbrando a

possibilidade de poucos dos operadores logísticos de grande porte, utilizarem a
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metodologia para ganho de produtividade, qualidade e redução de desperdícios,

conforme apresentado nesta pesquisa.

No momento atual do país, torna-se extremamente necessário reduzir custos

através de eficiência logística, e, ferramentas como o Lean Manufaturing, faz com

que as pessoas pensem de forma Lean, ou seja, de forma enxuta para atingir os

resultados esperados principalmente em situações de menor receita financeira.

Em uma condição de estabilidade econômica do país, a empresa que utiliza a

metodologia Lean consegue manter-se saudável em termos de atividades e

situação econômica. Por outro lado, o contrário também pode ser mitigado, já

que, a utilização desta metodologia, determina a empresa a estar preparada para

grandes oscilações, já que, o controle das ações e reações do mercado serão

sentidos por seus indicadores, e isso promove a possibilidade de mudanças

estratégicas repentinas mas, planejada para reduzir os impactos operacionais.
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Anexos e Apêndices

Anexo A – Questionário aplicado aos funcionários operacionais da Empresa
de Logística antes da implantação da metodologia LEAN

Questionário sobre implantação da metodologia LEAN

Local: Empresa de Logística P&A Vinhedo - SP

Período: 04/01/11 a 13/01/11

O presente questionário possui caráter acadêmico com o intuito de entender as

mudanças organizacionais proporcionadas pela implantação do LEAN na

empresa Empresa de Logística.

Situação anterior à implantação do LEAN

1) Estou ciente de que a metodologia LEAN pode mudar o meu site.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

2) Eu entendo a importância do LEAN para meu dia a dia.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

3) Eu acho que o LEAN pode ser importante para a Empresa de Logística.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente
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4) Estou ciente da importância do LEAN para as atividades na Empresa
de Logística.

(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

5) Estou interessado em participar do contínuo melhoramento da
produtividade e da qualidade na minha operação.

(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

6) Estou interessado em receber treinamento e informações adicionais
sobre LEAN.

(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

7) Meu espaço de trabalho é organizado e limpo.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

8) O processo de trabalho atual me permite trabalhar de forma eficiente.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

9) Eu tenho claras as instruções de trabalho da minha área.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente
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10) Eu sei no fim de cada dia como foi o desempenho da minha equipe, em
termos de qualidade e produtividade.

(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

11) Eu tenho contribuído com ideias de melhoria na minha operação nos
últimos três meses.

(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente
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Anexo B – Carta de solicitação
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Apêndice A – Questionário aplicado aos funcionários operacionais da
Empresa de Logística após a implantação do LEAN

Questionário sobre implantação da metodologia LEAN

Local: Empresa de Logística - Vinhedo – SP

Período: 07/11/16 a 18/11/16

O presente questionário possui caráter acadêmico com o intuito de entender as

mudanças organizacionais proporcionadas pela implantação do LEAN na

Empresa de Logística.

Situação posterior à implantação do LEAN

1) Estou ciente de que a metodologia LEAN mudou a forma de trabalho do
meu site.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

2) Eu entendo a importância do LEAN para meu dia a dia.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

3) Eu acho que o LEAN pode ser importante para a Empresa de Logística.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

4) Estou ciente da importância do LEAN para as atividades na Empresa de
Logística.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente
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5) Estou interessado em participar do contínuo melhoramento da
produtividade e da qualidade na minha operação.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

6) Estou interessado em receber treinamento e informações adicionais
sobre LEAN.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

7) Meu espaço de trabalho é organizado e limpo.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

8) O processo de trabalho atual me permite trabalhar de forma eficiente.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

9) Eu tenho claras as instruções de trabalho da minha área.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

10) Eu sei no fim de cada dia como foi o desempenho da minha equipe,
em termos de qualidade e produtividade.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente
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11) Eu tenho contribuído com ideias de melhoria na minha operação nos
últimos três meses.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

12) LEAN significa apenas mais trabalho para mim.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

13) Toda melhora de produtividade no meu trabalho será obtida a partir
de diminuição na qualidade.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente

14) Eu estou envolvido dia a dia na resolução de problemas da minha
operação.
(1) = Discordo totalmente
(2) = Discordo
(3) = Discordo um pouco
(4) = Concorda um pouco
(5) = Concorda
(6) = Concordo totalmente
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Apêndice B – Entrevista com a Gestora Lean da Empresa de Logística

1) Como se deu o processo de implantação do LEAN na Empresa de
Logística?

2) E como foi o processo de implementação do LEAN no Brasil?

3) O fato de a empresa prestar serviço para vários segmentos de mercado
comprometeu o desenvolvimento dessa cultura?

4) Como a empresa trata o LEAN em sua cultura atual?

5) Quais ferramentas LEAN são utilizadas atualmente pela Empresa de
Logística?


