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RESUMO 

No mundo globalizado e de intensa concorrência que vivemos hoje, fica evidente 

a necessidade de buscarmos forma de melhoria no desempenho competitivo das 

organizações, seja pela melhoria de qualidade nos processos, produtos e serviços, seja 

pela diminuição dos desperdícios em nossas operações, neste sentido a metodologia 

Lean Six Sigma tem sido preconizada como forma de atingir a excelência necessária a 

sobrevivência das organizações. A presente dissertação propõem um modelo de 

implementação da metodologia LSS nas organizações, utilizando seus elementos mais 

“visíveis”, apresentados como “ferramentas” do sistema e os organiza levando-se em 

conta os aspectos sistêmicos e subjetivos da mesma, representados pela filosofia, 

cultura, conceitos e questões psico-sociais necessárias para que o LSS cumpra seu papel 

no desenvolvimento das diferentes áreas da organização. O modelo de implementação 

do LSS utiliza ainda, alguns indicadores de desempenho que visam possibilitar o melhor 

acompanhamento do processo de implementação, da performances das “ferramentas” 

utilizadas e do próprio resultado obtido por esta metodologia para organizações, além de 

se preocupar em aferir o alinhamento do LSS com a própria estratégia de negócio da 

organização. 

Palavras-chave: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma, Indicadores de desempenho, 

Produção enxuta.    
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ABSTRACT 

In the globalized world of intense competition of today, it is evident the need to 

seek ways to improve the competitive performance of organizations, whether by 

improving quality in processes, products and services, either by reducing waste in our 

operations, in this sense Lean Six Sigma has been advocated as a means of achieving 

excellence needed an organization's survival. This thesis proposes an implementation 

model of the LSS methodology in organizations, using its most "visible", presented as 

"tools" of the system and organizes them by taking into account the systemic and 

subjective aspects of it, represented by the philosophy, culture, concepts, and psycho-

social issues necessary for the LSS to fulfill its role in the development of different 

areas of the organization. The implementation model of the SLS also uses some 

performance indicators that are designed to allow better monitoring of the 

implementation process, the performances of the "tools" used and the actual result 

obtained by this methodology to organizations than to worry about gauge alignment the 

LSS with their business strategy of the organization 

Keywords: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma, Performance indicators, Lean production. 
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1  INTRODUÇÃO 

O LEAN e o SIX SIGMA são conhecidos no mundo empresarial como duas 

metodologias diferentes que, aplicadas aos negócios, levam a grandes melhorias nos 

resultados das organizações, tornando-se assim não só uma decisão tática utilizar tais 

metodologias, mas sim, uma decisão estratégica para o futuro das organizações. 

Recentemente, o mundo empresarial preconiza a união dessas metodologias em 

uma nova, denominada de LEAN SIX SIGMA (LSS), como forma de melhoria da 

eficácia das duas metodologias, buscando por melhores resultados para as organizações. 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a utilização da metodologia LSS 

nas organizações através da exposição e análise de seus princípios fundamentais, 

conceitos, estrutura, metodologia e ferramentas, como forma de entendimento de seus 

objetivos e de suas contribuições, analisando o Lean e o Six Sigma tanto 

individualmente, quanto em conjunto na agora denominada metodologia LSS, para 

desenvolvimento de processos produtivos, não só de manufatura, mas nas demais áreas 

que compõem uma organização. Isto é feito, principalmente, através de um 

questionamento profundo sobre as já consideradas como novas filosofias gerenciais em 

seus diferentes pressupostos, preceitos e elementos constitutivos, buscando, através 

desta análise, não apenas a simples exposição de seus elementos constitutivos, 

normalmente feita neste tipo de trabalho, mas sim elucidar os aspectos intrínsecos 

inerentes a esta nova forma de pensar e gerir as organizações. 

A análise será feita com base em ampla pesquisa literária que englobe suas 

diferentes abordagens, consulta a artigos e trabalhos de pesquisas acadêmicas que 

elucidem seus elementos e principais questionamentos sobre o tema e, finalmente, 

através da observação de algumas práticas organizacionais existentes, às quais se obteve 

acesso, observar como está sendo implementada na prática a metodologia LSS e quais 

seriam as principais dificuldades encontradas neste processo. 

A análise trata também de questões mais profundas sobre a problemática de 

implementação e desenvolvimento do LSS nas organizações, na procura por respostas 

sobre quais são as questões chave para seu sucesso, tais como: pré-requisitos 

necessários, conflitos entre conceitos teóricos e as necessidades práticas de sua 

aplicação, prospecção das principais dificuldades quanto a elementos técnicos, culturais 

e de estrutura organizacional a serem compreendidas e resolvidas para o pleno 

aproveitamento da mesma, das diferentes formas de aferição existentes sobre 
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organizações enxutas e o papel dos indicadores de desempenho neste processo, entre 

outros aspectos que possam informar, contribuir e alertar os interessados na adoção, 

desenvolvimento e sustentabilidade do LSS.     

A implementação é definida como a forma de executar o plano de levar à prática 

por meio de providências concretas.  

Finalmente, buscou-se sugerir um modelo de implementação para a metodologia 

LSS que facilitasse sua compreensão, diminuísse as dificuldades e riscos inerentes a um 

processo de mudança organizacional deste porte, compatibilizasse aspectos teóricos e 

necessidades práticas das empresas e contribuísse, assim, para sua adoção nas 

organizações. 

Há um enorme interesse pelo assunto, tanto no mundo acadêmico como no mundo 

coorporativo, onde cifras astronômicas são apresentadas, nos mais diferentes ramos de 

atividades, como resultado de sua implantação. 

Detectou-se, porém, que a preocupação principal da já extensa bibliografia sobre o 

assunto está em abordar questões um tanto quanto superficiais, explicitando, no caso do 

Six Sigma, o uso de algumas ferramentas estatísticas, que na grande maioria advêm de 

outros programas de qualidade, já anteriormente desenvolvidos e adotados, nem sempre 

com sucesso. No caso do Lean, a abordagem superficial apresenta-o como ferramentas 

isoladas, que podem ser adotadas na produção ou em outras áreas do negócio como 

soluções para os problemas organizacionais, tentando passar uma ideia de que basta 

adotar essas metodologias para conseguir rapidamente o sucesso, sem respeitar ou 

procurar entender todos os aspectos sistêmicos necessários para seu pleno 

funcionamento, tais como os requisitos, objetivos, interações e, principalmente, a 

relação existente entre o sistema e a estrutura psicossocial e técnica que a organização 

tem que desenvolver internamente para conseguir tirar todos os seus benefícios.  

Há também na literatura diferentes abordagens e denominações sobre o Lean e o 

Six Sigma e seus componentes, definidos como filosofia, princípios, visão, conceito, 

modelo de gestão, metodologia, ferramenta e outros, o que acaba por não facilitar o seu 

entendimento, gerando mesmo confusão e erros em sua adoção. 

 Somado às questões anteriores, há de observar que tais metodologias não devem 

ser encaradas como fórmulas milagrosas para todo tipo de negócio, como é apresentada 

por muitas consultorias especializadas, ou mesmo um fim em si mesmo.  

A decisão de adotá-las ou não, como toda decisão que afeta o sistema produtivo 

de uma organização, deve advir da necessidade de adaptação desta, as características do 
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mercado e do ambiente externo em que a organização está inserida e o alinhamento 

desta à estratégia organizacional, questionamentos importantes que muitas vezes não 

são feitos, sendo estas metodologias adotadas sem os conhecimentos necessários sobre 

tal aspecto. 

 Tais abordagens na adoção das metodologias são de grande valia, sem dúvida, 

porém em hipótese nenhuma deveria restringir seu estudo, forma de apresentação e 

principalmente seu uso no referente a idéias de copiar este sistema de outras 

organizações que já a adotam. 

A decisão de adotar uma metodologia desta envergadura é uma decisão estratégica 

para empresa e não pode ser feita por simples modismo do meio empresarial, como já 

aconteceu anteriormente com a adoção de novos programas de melhoria dentro das 

organizações, o que não obteve êxito.  

Faz parte deste trabalho, também, a busca por respostas a questões mais 

profundas, tais como: quais as ideias principais em que estão baseadas o LSS? Como e 

em que perspectivas o LSS aperfeiçoa uma determinada organização? Em que 

dimensões competitivas e de performance a empresa se beneficiará com sua adoção? 

Como relacionar conceitos e ferramentas LSS e o desempenho competitivo necessários 

à organização e exigidos pelo mercado? Existem indicadores capazes de aferir 

especificamente tal ação e evolução à organização? São suficientes para análise de seu 

desenvolvimento os tradicionais indicadores financeiros comuns à organização, 

medindo só os lucros que o LSS traz à organização? O LSS é realmente algo diferente 

para o sistema produtivo ou uma forma de adotar os pensamentos inerentes à teoria da 

administração, adaptando o sistema de produção em massa para os novos tempos de 

crescimento mais lento, de necessidade mais diversificada de produtos e maiores 

exigências competitivas do mercado?  

A resposta a estas questões mais profundas serão usadas como forma de melhor 

entender o LSS como filosofia e prática, tentando demonstrar as raízes de sua forma de 

pensar e atuar, aspectos necessários ao sucesso de sua implantação e desenvolvimento, 

como também na busca por um modelo de implementação que concilie as necessidades 

mais imediatas de resultados das empresas (visão de curto prazo), condição importante 

para o processo e a abordagem de longo prazo necessária para pleno desenvolvimento 

do LSS. 

É objetivo do modelo de implementação apresentar uma estrutura lógica e 

evolutiva que, com a ajuda de indicadores específicos a serem desenvolvidos e adotados 
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pelas organizações, como, por exemplo, o Balanced Scorecard, possam proporcionar 

um feedback do processo e que, junto às já tradicionais formas de medição do 

desempenho organizacional, possibilitem aferir os ganhos que o LSS proporciona à 

organização como um todo, verdadeira forma de determinar o sucesso de sua 

implementação. 

 

1.1 Descrição do problema 

 

Determinar um modelo lógico e prático que possa facilitar a implementação do 

LSS, aumentando assim a chance de sucesso e contribuindo para sustentabilidade deste 

processo, dentro da realidade vivida pelas organizações.  

 

1.2 Justificativa 

 

É consenso que tanto o Lean quanto o Six Sigma são mais que um conjunto de 

ferramentas e técnicas a serem adotadas pela organização para melhoria do seu negócio. 

Existe na literatura, no meio acadêmico, nas consultorias especializadas e dentro 

das organizações diferentes propostas e recomendações de implementação e aplicação 

do LSS, que, na maioria das vezes, restringi-se em sua abordagem a aspectos 

superficiais do uso de algumas de suas ferramentas sem apresentar os questionamentos 

necessários para a tomada de decisão das organizações quanto: à determinação dos 

requisitos e potencialidades necessárias para sua adoção; à discussão sobre as 

particularidades organizacionais e de mercado para definir a viabilidade de sua 

aplicação; ao estabelecimento de um método lógico e sequencial das etapas a serem 

vencidas em sua implementação; à determinação dos diferentes graus de 

desenvolvimento da metodologia LSS presentes na organização, que abordem e afiram a 

própria evolução organizacional de empresas que adotaram LSS como estratégia de 

melhoria de resultados, não apenas operacionais mas competitivos e estratégicos.  
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1.3. Objetivos 

 

Os objetivos serão divididos em objetivo geral e específicos. 

 

1.3.1. Objetivo Geral 
 
 
Proporcionar um entendimento sobre os conhecimentos, habilidades e razões 

chave da metodologia LEAN SIX SIGMA dentro das organizações, destacando não só 

seus componentes técnicos, mas seus aspectos intrínsecos ligados à cultura e à forma de 

pensar, necessários para o sucesso no processo de sua implementação. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Propor um modelo de implementação do LSS que seja prático para aplicação nas 

empresas e forneça base para o desenvolvimento da cultura organizacional necessária à 

sua adoção, sugerindo ainda a aferição do desenvolvimento do processo e o resultado 

deste através do uso de alguns indicadores de desempenho operacional, competitivo e 

de alinhamento estratégico. 

 

1.4 Método 

 

Pesquisa é um procedimento sistemático que objetiva buscar respostas aos 

problemas que são propostos (Gil, 2002). O citado autor define ainda o problema como 

uma questão não resolvida, que é elemento de discussão em qualquer grau de 

conhecimento.  

Segundo (Gil, 2002), podemos classificar pesquisa em 3 (três) tipos:  

 

Exploratória – geralmente apresentada como forma de pesquisa bibliográfica ou 

estudo de caso. 

Descritiva – que estuda as características de um grupo, visando descobrir relações 

entre as variáveis. 

Explicativa – identificam fatores que influenciam a ocorrência de um fenômeno. 
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O presente trabalho é constituído de uma pesquisa de natureza exploratória, 

considerando que, para (Gil, 2002), tais pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. 

Deste modo, realizar-se-á primeiramente uma ampla pesquisa de ordem 

bibliográfica, objetivando a revisão literária acerca dos conceitos, definições, objetivos, 

dados estatísticos e demais aspectos que dizem respeito ao LEAN SIX SIGMA, sua 

implementação, metodologia, utilização de suas ferramentas, forma de gestão, aferição, 

indicadores de desempenho e todos os aspectos relacionados à metodologia. 

Obtidas as informações, as mesmas servirão de base para o desenvolvimento de 

um modelo de implementação que possibilite a integração entre o conhecimento teórico 

e aspectos culturais sobre o assunto e as necessidades práticas inerentes à realidade das 

empresas. Essa integração é importante, nos dias atuais, para a adoção da metodologia 

LSS e seus desdobramentos em ganhos de competitividade, melhoria em relação à 

concorrência e à satisfação dos seus clientes e à estratégia organizacional.  

Portanto, a presente dissertação tem ainda um enfoque prescritivo para o processo 

de implementação, mesmo tendo, este modelo, um enfoque voltado para a flexibilidade 

e a adaptabilidade como forma de propiciar a utilização nos diferentes tipos de 

organizações e setores da economia.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1. LEAN 
 
O Lean é uma filosofia de gerenciamento que procura atender às necessidades do 

cliente no menor prazo possível, com a mais alta qualidade e o mais baixo custo 

possível, envolvendo não somente a manufatura, mas sim a organização como um todo 

(Ghinato, 2000). 

Cabe neste momento uma explicação sobre os aspectos evolutivos da terminologia 

Lean para as organizações e sua diferenciação entre: STP – Sistema Toyota de 

Produção, Lean Manufaturing – Produção enxuta e Lean Enterprase – Negócio enxuto. 

O Sistema Toyota de Produção foi inicialmente desenvolvido pela Toyota no 

período pós 2ª Guerra como resposta à questão da diferença de produtividade dos 

trabalhadores americanos em relação aos trabalhadores japoneses, estimada na época 

em aproximadamente 10 (dez) vezes superior. Esta diferença só poderia ser explicada 

pela existência de perdas e desperdícios no sistema de produção japonês (Ohno, 1998). 

Segundo Ohno: 

 

Foi em 15 de Agosto de 1945 que o Japão perdeu a guerra; esta data 
marcou também um novo começo para a Toyota. Kiichiro Toyoda, 
então presidente da Toyota Motor Company, disse “Alcancemos os 
Estados Unidos em três anos. Caso contrário, a indústria 
automobilística do Japão não sobreviverá.” (...) Isto fez com que a 
razão entre as forças de trabalho americana e japonesa fosse de 1 para 
9. E ainda me lembro a minha surpresa ao ouvir que era preciso de 
nove japoneses para fazer o trabalho de um americano. (Ohno, 1988, 
p.25). 

 

A citação exposta acima explica a questão “perda e desperdício”, juntamente com 

a análise das diferentes características do mercado consumidor japonês, o qual possuía 

uma menor demanda e uma maior necessidade de variedade de produtos em relação a 

características existentes para o modelo de produção em massa, utilizada na época para 

atender principalmente o mercado americano, serviram como molde para este novo 

sistema de produção – sistema enxuto (GHINATO, 2000). 

A este sistema novo de produção denomina-se STP – Sistema Toyota de 

Produção, berço das ideias iniciais e de seu desenvolvimento. Porém, tal denominação 
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estaria intimamente relacionada aos aspectos da empresa Toyota, o que apresentaria 

uma questão ética para sua utilização.  

O termo “Lean Production” ou “Lean Manufaturing”, traduzido para o português 

como “Produção Enxuta” ou “Manufatura Enxuta” surgiu muito tempo depois, entre 

1980 e 1984, durante uma pesquisa na 1ª fase do estudo da Stanford University, sobre a 

indústria automobilística mundial, em que a Toyota já se destacava por ter conseguido 

melhores resultados mesmo durante o período de crise mundial do petróleo, pelo então 

pesquisador da MIT / IMVP Krafcik, (1989). 

Cabe ainda diferenciar o “Lean Prodution”, mais ligado a sistemas de produção, 

do termo Lean Enterprise, traduzido como “Negócio Enxuto”, e que possui um aspecto 

organizacional mais amplo, encarando não só a produção, mais sim englobando todas as 

partes que compõem a organização e que poderiam se beneficiar dos conceitos 

existentes nesta filosofia1 (informação verbal). 

O presente trabalho procurou utilizar-se das mais diferentes fontes teóricas sobre 

o assunto e adotou as diferentes nomenclaturas citadas acima, conforme suas fontes, 

sem se preocupar com as definições técnicas explicadas acima. 

 

2.1.1. Aspectos Históricos e Princípios de Desenvolvimento.  

 

Na busca pela causa da diferença de produtividade entre o operário japonês e o 

americano, Taiichi Ohno (1988) analisou o sistema Ford, que na época era um marco da 

evolução da manufatura e percebeu que este sistema possuía perdas pela subutilização 

dos trabalhadores, problemas de qualidade e uma necessidade de intensa mobilização de 

capital em estoques, entre outros elementos que caracterizavam desperdício (Ohno, 

1988). 

Tal observação, juntamente com a análise das características e exigências do 

mercado japonês, como dito anteriormente, de menor volume e com necessidades de 

demanda mais diversificada, mostrou-se uma oportunidade para o desenvolvimento de 

um novo sistema de produção. 

Sobre “perdas”, percebe-se que as mesmas se caracterizam pela existência, não 

somente de problemas de não-conformidade dentro da organização, como também na 

utilização pelo sistema de produção em massa de certas zonas de conforto em suas 

                                                 
1 Informação fornecida no curso de extensão Lean Six Sigma da FCAP, 2009. 
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operações, considerada comum pela própria administração e que visa proteger o 

funcionamento das empresas, como no uso, por exemplo, de estoques ou pela orientação 

de proporcionar taxas de utilização intensiva de seus recursos transformadores, os quais, 

tratados pelo sistema isoladamente, acarretam efeitos indesejáveis, como aumento do 

inventário, trabalho em processo, necessidade de capital e superprodução, considerados 

desperdícios e aumento de custo para seu funcionamento.    

Estes elementos atuam sutil e sistematicamente nos modus operandi das 

atividades exercidas dentro da empresa e por isso mesmo não são facilmente 

percebidos2. 

Há, segundo o conceito japonês, 3 (três) tipos de perdas dentro das organizações3: 

 

 O MUDA, que indica a existência de processos e atividades não 

agregadoras de valor ao produto ou serviço produzido, devendo ser 

eliminadas ou reduzidas ao máximo pelas medidas do Lean contra o 

desperdício. 

 O MURA, que indica as irregularidades, variações e inconsistência no 

sistema que prejudicam a busca pelo objetivo de adequação dos recursos e 

excelência nas operações realizadas dentro do negócio de forma contínua e 

sustentável. 

 O MURI, que se caracteriza pela sobrecarga ou a tentativa de extrapolar a 

capacidade natural dos recursos utilizados pelo sistema, tanto humanos 

quanto tecnológico e estruturais. 

 

Sobre a importância da perda pela filosofia Lean, Liker & Meier (2007) citam as 

palavras ditas pelo seu próprio criador do sistema, Taiichi Ohno: 

 

Tudo que estamos fazendo é olhar a linha de tempo desde o momento 
em que o cliente nos faz o pedido até o ponto quando coletamos o 
pagamento. E estamos reduzindo essa linha de tempo, removendo as 
perdas sem valor agregado (Ohno apud Liker & Meier, 2007, p.51). 

        

                                                 
2 Informação fornecida no curso de extensão Lean Six Sigma da FCAP, 2009. 

 
3 Womack, J. www.lean.org.br, consultado em 13/02/09 
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Com a finalidade de alcançar este objetivo, seus criadores desenvolveram dois 

princípios que funcionam como pilares de sustentação de funcionamento da filosofia 

enxuta, sendo eles: o Jidoka e o JIT (Just-in-Time), (GHINATO, 2000). 

Jidoka – conceito que envolve o conceito de autonomação, que pode ser definido 

como a utilização de máquinas dotadas de inteligência e toque humano, o que na prática 

significa a adoção de dispositivos de auto-detecção nas máquinas da produção, tanto de 

término da tarefa, como de ocorrência de problemas de execução, impedindo a produção 

de produtos defeituosos, ou seja, que apresentem alguma não-conformidade quanto às 

especificações, dando assim possibilidade de que o operário fique livre para executar 

outras tarefas ou operacionalize outras máquinas simultaneamente sem a necessidade de 

permanecer junto a estas enquanto a mesma executa o trabalho, possibilitando assim o 

melhor aproveitamento da força de trabalho (GHINATO, 2000).  

O conceito de Jidoka também se estende à participação do próprio trabalhador e 

executor da tarefa, que terá autonomia para parar a produção, caso ocorra alguma 

anormalidade, ou seja, de modo a tornar visível o problema e desencadear todo o 

processo de busca da causa-raiz deste para a sua eliminação definitiva, modificando o 

sistema de forma a não possibilitar que o mesmo possa se repetir, o que ocorrerá com 

participação da “cadeia de ajuda” (GHINATO, 2000).  

O conceito Jidoka aparece em diversas ferramentas, as quais serão apresentadas 

posteriormente, e nas práticas de produção enxuta. De antemão, é possível citar, como 

exemplo dessas práticas, o processo de melhoria contínua da qualidade dos produtos e 

processo (Kaizen), a responsabilidade dada ao operário de fazer a auto-inspeção do que 

se produz e o desenvolvimento da estabilidade, confiabilidade e “robustez” da linha de 

produção (processos) pela eliminação da causa raiz dos problemas.  

Just-in-Time é uma filosofia de produção que se caracteriza pela busca de um 

processo em fluxo de peças no sistema de suprimento (Womack,1998).  

As partes necessárias à montagem chegam à linha de produção no momento, na 

quantidade e no local necessários, possibilitando assim uma redução dos estoques 

intermediários, diminuição de custos, maior velocidade de produção e maior 

flexibilidade (fluxo unitário), entre outros benefícios (GHINATO, 2000). 

O JIT contribui indiretamente também para a melhoria contínua dos processos 

como forma de viabilizar sua aplicação e atingir seus objetivos, dando visibilidade 

maior aos problemas da linha, criando a necessidade de desenvolver a confiabilidade e a 

qualidade do sistema produtivo (Jidoka). Assim sendo, os problemas passam a ser 
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encarados pela filosofia enxuta como uma oportunidade para melhoria, mas que 

anteriormente estavam escondidos pelo uso de estoques de segurança. 

O JIT foi uma idéia de Kiichiro Toyoda, o qual preconizava que o ideal seria ter 

todas as peças necessárias ao lado da linha de montagem no momento exato de sua 

utilização (GHINATO, 2000). 

A idéia teria surgido pela observação do sistema de funcionamento dos 

supermercados durante as viagens feitas aos E.U.A. para observar o funcionamento da 

FORD (Ohno,1988).  

A própria implantação desses princípios deu origem a novos conceitos e 

ferramentas que buscam viabilizar sua utilização nas operações organizacionais como 

um todo, não como solução definitiva, mas como contramedidas que foram sendo 

desenvolvidas ao longo do tempo pela Toyota para permitir o pleno funcionamento 

deste novo objetivo de produção, pois, segundo o conceito de melhoria contínua 

(Kaizen), estas ferramentas podem e devem sempre ser aperfeiçoadas, sendo estas 

apenas um meio de alcançar os objetivos que o JIT requer (GHINATO, 2000). 

Alguns destes conceitos, elementos, ferramentas e contramedidas serão 

apresentados como forma de melhor entender como o Lean trabalha para melhoria de 

desempenho em qualidade, confiabilidade, rapidez, flexibilidade e menor custo do 

sistema de produção através da eliminação total dos desperdícios (GHINATO, 2000). 

 
Figura 2.1: A Estrutura do Sistema Toyota de Produção 

 Fonte: Produção & Competitividade: Aplicações e Inovações (2000, p.40)   
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Uma condição básica e fundamental para implementação e melhoria contínua 

preconizadas pelo Lean é a estabilidade, determinada pela presença de recursos e 

processos confiáveis que apresentem um alto nível de qualidade, não só nas atividades 

executadas dentro da organização, mas que envolvam toda a cadeia de fornecedores 

desta e de serviços prestados à mesma e pela mesma (GHINATO, 2000). 

A estabilidade dá às operações um grau de previsibilidade considerado 

necessário à implementação do Lean e de seus pilares de sustentação já apresentados 

(GHINATO, 2000). 

A fórmula de implantação desta estabilidade é a padronização das atividades da 

organização, o que não significa perder a flexibilidade para atender às expectativas dos 

clientes nem sujeitar os trabalhadores a rotinas monótonas e normas rígidas de execução 

do trabalho. 

O método utilizado na determinação do trabalho padronizado dentro do sistema 

Lean é o PDCA, composto pelas suas diferentes etapas de planejamento, execução, 

controle e ação, aplicados sistematicamente através de uma sequência contínua de 

melhorias e momentos de padronização e estabilidade nos processos, proporcionando a 

organização e a utilização prática de métodos científicos de forma sustentável e 

evolutiva em seu desenvolvimento (Sobek II, Durward K., 2010).  

Sobre o PDCA e o sistema enxuto desenvolvido pela Toyota é pertinente citar a 

afirmação de Sobek II & Smalley (2010): 

 

Defendemos que o sucesso chamativo da Toyota nasce mais 
fundamentalmente de uma filosofia e de uma cultura administrativa 
firmemente enraizada no PDCA do que do mero uso de ferramentas 
enxutas. Ao contrário de alguns elementos da abordagem da Toyota, 
que certos autores alegam ser inatos e implícitos (e, portanto, difíceis 
de evocar porque as pessoas da Toyota não estão conscientes deles), 
esse elemento é bastante explícito e onipresente na empresa. (...) como 
uma filosofia suprema em quase tudo que a Toyota faz (Sobek II, 
Durward K., 2010, p.29). 

 

O referido método, citado acima, foi criado no ocidente por Shewhart em 1930, 

disseminado por Deming nos primórdios da revolução da qualidade nas organizações e 

introduzido no Japão no pós 2ª Guerra Mundial como forma de ajudar aquele país a 

reerguesse (Sobek II, Durward K., 2010). Ele envolve as pessoas responsáveis pela 

execução dos processos, visando aprender sobre o mesmo, aumentar sua produtividade, 
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eliminar desperdícios, melhorar a satisfação dos trabalhadores e atender às expectativas 

do cliente. 

A padronização é uma das formas mais eficientes de fazer um trabalho, 

padronização esta que maximiza a segurança, qualidade, custo, prazos e satisfação do 

consumidor, definindo e redefinindo padrões de execução que possibilitam o processo 

de melhoria contínua e a busca pela excelência da organização. Porém, a literatura sobre 

o Lean, muitas vezes, renega a importância da padronização, focalizando os pilares JIT 

e Jidoka e esquecendo-se da necessidade de base para estes (GHINATO, 2000). 

Por último, mas não menos importante para o funcionamento de todo o sistema 

Lean nas empresas, pela contribuição que proporciona na formação da estabilidade, na 

adoção e desenvolvimento do JIT e do JIDOKA, está a capacitação para a ação das 

pessoas dentro do sistema, sendo esta a principal força criadora e impulsionadora do 

sistema.  

Será de resultado negativo qualquer tentativa de adotar tais ferramentas sem o 

desenvolvimento da força de trabalho da empresa na busca pela estabilidade e 

desenvolvimento dos processos, não só com relação aos aspectos técnicos do sistema, 

mas principalmente nas mudanças culturais e na conscientização dos aspectos 

sinergéticos envolvidos no sistema e formadores do que se denomina de “pensamento 

enxuto da organização”, sendo este o ponto chave da filosofia LEAN (Liker, 2009) e 

(GHINATO, 2000). 

A relevância de tal aspecto, tratado no parágrafo anterior, pode por vezes 

dificultar o entendimento e execução do processo de implementação e determinação da 

maturidade ou “grau Lean” de desenvolvimento de uma organização, objetivo deste 

trabalho. Porém, em hipótese nenhuma a estabilidade do sistema poderia ficar de fora de 

uma avaliação séria sobre o que faz uma organização obter êxito na adoção de tal 

sistema Lean. 

Como características deste pensamento enxuto destacam-se: o trabalho em equipe, 

adoção de uma metodologia científica para solução de problemas, a visão sistêmica da 

organização, a delegação de autoridade no nível mais básico da organização, a 

horizontalização da estrutura organizacional, motivação na procura da excelência e o 

combate ao desperdício, o relacionamento com a cadeia de suprimentos, a relação com 

os clientes na busca pela sua visão de valor, aspectos ligados à liderança e sua forma de 

atuação, melhoria contínua, inovação e outras (Liker, 2009). 
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A simples adoção de um conjunto de ferramentas Lean, imposta como solução, 

sem a busca de um envolvimento e capacitação em sua filosofia e cultura junto à mão de 

obra, terá um resultado, no mínimo fraco, podendo ser até prejudicial aos objetivos 

organizacionais como um todo (Liker, 2009).  

Há de se conscientizar que o Lean prega a melhoria organizacional contínua e de 

longo prazo, através da exposição de seus problemas e do trabalho em conjunto para sua 

solução, demonstrando que, até certo ponto, esta filosofia pode parecer uma atitude 

contraproducente para pessoas e organizações leigas, e, certamente, difícil de ser aceita 

nos diferentes níveis hierárquicos e nas diferentes culturas organizacionais. Estas, por 

sua vez, estão mais comumente preocupadas com resultados de curto prazo e na 

proteção do sistema produtivo com estoques de segurança do que preparadas para tal 

mudança, principalmente no início do processo quando é comum ter resultados 

inferiores aos já conseguidos com uso do sistema tradicional (Liker, 2009). 

Nesta fase, é preciso coragem e segurança para os indivíduos envolvidos no 

processo, bem como o conhecimento e a certeza inabaláveis sobre os princípios do 

sistema enxuto.   

A Toyota, ciente de tal necessidade e preocupada em relação a seus 

colaboradores, principalmente os que trabalhavam em outros países onde a mesma tinha 

fábricas, definiu um documento de treinamento interno, chamando-o de The Toyota 

Way 2001, ou seja, Caminho Toyota 2001, baseado na estrutura do sistema Toyota de 

produção, no qual são apresentados os elementos formadores da cultura e pensamento 

enxuto, como mostra a figura 2.2, e que utiliza o próprio desenho da “casa do sistema 

Toyota de produção. 

 
Figura 2.2: The Toyota Way 2001. 

Fonte: Liker (2009, p.43). 
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Para Liker (2009) cultura é: 

(...) O padrão de pressupostos básicos inventado, descoberto ou 
desenvolvido por dado grupo para aprender a lidar com seus 
problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionou 
bem o suficiente para ser considerado válido e, portanto, para ser 
ensinado aos novos membros como o modo correto de perceber, 
pensar e sentir-se em relação àqueles problemas (Schein, Edgar apud 
Liker, 2009, p.35-36). 

 
 
Segundo o autor citado acima, na Toyota existem dois fluxos de valores: o de 

produto e o de pessoas a serem desenvolvidos pela organização, e ambos são unidos 

pelo elemento da cultura Toyota, que seria responsável pelo sucesso da empresa, 

principalmente o processo de solução dos problemas. Isso não se restringe ao ensino de 

técnicas como as sete ferramentas da qualidade, o PDCA ou A3, mas pelo sentimento 

de desafio e oportunidade de melhorar continuamente o sistema (Liker, 2009). 

As próprias ferramentas do sistema, como o Fluxo contínuo, Kanban, trabalho 

padronizado, 5S e Andon, foram desenvolvidas para destacar e identificar os problemas 

da organização, tanto referentes às perdas quanto a questões de não-padronização. No 

entanto, sem a preparação do sistema humano, que produz pessoas dispostas e capazes 

de solucioná-los de maneira definitiva, eliminando as causas, não haveria forma de 

progresso para a organização (Liker, 2009).  

A preocupação com as pessoas dentro da Toyota fez com que a mesma 

estabelecesse um modelo para o desenvolvimento de talentos (pessoas) na companhia, 

consistindo em um processo estruturado que visa possibilitar não só a aprendizagem do 

trabalho do dia a dia, mas procura a própria forma de pensar da Toyota e desenvolver 

sua cultura (Liker, 2008). 

 
Figura 2.3: Processo de desenvolvimento de talentos na Toyota. 

 Fonte: Liker (2009, p.70) 
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Os elementos apresentados, conceitos, ferramentas, estrutura, cultura e 

desenvolvimento de pessoas, juntamente com o uso de indicadores, os elementos e a 

abordagem Six Sigma são a base para o modelo de implementação ora proposto nesta 

dissertação. 

 

2.1.2. LEAN E O PRINCÍPIO DO NÃO-CUSTO.   

 

O grande interesse sobre a filosofia Lean é impulsionado pelas características e o 

próprio desenvolvimento do mercado consumidor atual.  

O aumento da competitividade entre as organizações, as crises que o mundo 

globalizado passa e a crescente dinâmica característica do tempo faz com que o sistema 

de produção Lean se apresente como resposta bastante adequada ao mercado que está se 

desenhando para o século XXI. 

Um dos fatores que caracterizam esta nova realidade e que representa um dos 

fatores que justificam a grande preocupação do Lean quanto ao desperdício dentro das 

organizações é a constatação de que o preço de produtos/serviços não pode ser 

determinado pelas organizações, mas sim é definido pelo mercado, restando à 

organização aprimorar-se no que refere aos seus custos de produção e das demais áreas 

pertencente à mesma, como forma de conseguir o lucro em suas atividades (Shingo, 

1996).  

Este enfoque foi denominado por Shingo (1996) de “o princípio do não-custo” e 

expresso pela equação LUCRO = PREÇO MERCADO – CUSTOS, sendo esta 

expressão a forma de representação do autor sobre a afirmação de que o trabalhar sobre 

o custo é a única forma de ação e de certa forma de controle da organização sobre o seu 

objetivo econômico de conseguir o lucro, diferindo assim da antiga expressão 

(PREÇO= CUSTO + LUCRO), considerada verdadeira para a época de apogeu da 

produção em massa e demanda alta e com pouca escolha de fornecedores.  

No Lean, o custo deve ser reduzido ao máximo, principalmente pela eliminação 

do desperdício, ou seja, a eliminação do que não agrega valor ao cliente (Womack, 

1998).       
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2.1.3. LEAN E O COMBATE AO DESPERDÍCIO. 

 

Antes de apresentar os tipos de desperdícios e seus conceitos, cabe salientar que, 

na produção enxuta, os termos “perda e desperdício”, em japonês muda e mottainai, são 

utilizados como sendo de mesmo significado, embora a engenharia industrial defina-as 

como conceitos diferentes, sendo a perda definida como a utilização ineficaz de um 

recurso durante a cadeia de produção e o desperdício definido como um extravio ou 

descarte geralmente não intencional de uma parte dos recursos por negligência em seu 

uso (Wastowski, 2001 op.cit. GHINATO, 1999). Serão utilizados, neste trabalho, os 

dois termos como sinônimos.  

A filosofia de gerenciamento de fabricação Lean tem seu foco na eliminação dos 7 

(sete) tipos de desperdício definidos por Tachiio Ohno (1988) e comumente encontrados 

em diferentes tipos de organizações. São eles: 

 

 Desperdício de superprodução (de quantidade e antecipação); 

 Desperdício de tempo disponível (espera); 

 Desperdício em transportes; 

 Desperdício de processamento em si; 

 Desperdício de estoque disponível (estoque); 

 Desperdício de movimento; 

 Desperdício de produzir produtos defeituosos; 

 

Desperdício por superprodução é dividido em 2 (dois) tipos: superprodução por 

quantidade, em que se produz uma quantidade além do que é requerida pela demanda, e 

a superprodução por antecipação, que é oriunda da produção realizada antes do 

necessário. 

Este tipo de perda é considerado o mais danoso para a organização por esconder 

outros tipos de desperdícios e por ser o mais difícil de resolver (GHINATO, 2000). 

Desperdício por espera é o tempo de produção gasto em que nenhum 

processamento, transportes ou inspeção está sendo realizado. Está dividido em 3 (três) 

tipos: perda por espera de processamento - tempo que um lote de produção aguarda até 

que o lote anterior seja processado integralmente; perda por espera do lote - perda de  

tempo por espera entre o processo de produção da primeira peça do lote até o 

processamento da última peça do mesmo lote, seguindo para próxima etapa da 
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manufatura; e, por último, a perda por espera do operador,  que é gerada pela ociosidade 

do operador, o qual permanece junto à máquina sem atuar sobre a mesma, ou por um 

desbalanceamento das operações de produção (GHINATO, 2000). 

O desperdício por transportes, para o sistema enxuto, é toda operação que não 

agrega valor, ou seja, tudo o que não cria valor aos olhos do cliente é considerado 

desperdício. Sendo assim, o transporte deve ser minimizado ao máximo através de um 

layout que reduza, facilite e principalmente tente eliminar a necessidade de transportes, 

como, por exemplo, um fluxo contínuo e unitário de peça de produção e a adoção de 

uma célula de produção. Este tipo de desperdício, segundo GHINATO (2000), é 

responsável por 45% do tempo total de fabricação. 

Desperdício no próprio processamento são partes do processamento que não 

contribuem para agregar valor ao produto ou serviço por não introduzir nenhuma 

característica relevante a estes na visão do cliente, ou ainda por um processo que possua 

um desempenho aquém do considerado ideal (GHINATO, 2000). 

Desperdício por estoque é a perda resultante da falta de sincronismo da produção, 

muitas vezes utilizada para a segurança contra a falta de produtos para fornecimento ao 

mercado (produto acabado). Esse desperdício também existe dentro da cadeia produtiva 

(produto inacabado) e no recebimento (estoque de matéria-prima), mas que na verdade 

esconde problemas maiores de qualidade, variabilidade e instabilidade do sistema de 

produção ou ainda outros tipos de problemas. A consequência desse tipo de perda é 

sentida economicamente pela necessidade de maior imobilização de capital na empresa 

e consequentemente um menor retorno sobre o capital investido.  

Desperdício por movimentação é o uso de movimentos desnecessários dos 

operadores na execução de suas tarefas, sendo combatido através da mecanização e 

principalmente pelo estudo de tempos e movimentos na produção, com redução 

apregoada de 10 a 20% no tempo de operação (GHINATO, 2000). 

Desperdício por fabricação de produtos defeituosos é a perda devido à fabricação 

de produtos fora de especificações de qualidade, acarretando rejeição do 

produto/serviço ou necessidade de retrabalho, sendo combatido pelo melhoramento nos 

processos produtivos pela eliminação da causa-raiz do problema (GHINATO, 2000). 

Estudos mais recentes identificaram um oitavo tipo de desperdício, que seria a 

subutilização do potencial humano dentro da organização. Esse desperdício é 

identificado pelo não aproveitamento das idéias de melhoria, oriundas dos membros da 

própria organização (Womack,1998). 



Capítulo 2                                                                                       Fundamentação Teórica 

19 
 

 2.1.4. LEAN THINKING – PENSAMENTO ENXUTO. 
  

A expressão Lean Thinking, traduzida como pensamento ou mentalidade enxuta, 

foi usada por Womack & Jones (1998) como uma metodologia para entendimento dos 

princípios de funcionamento de um sistema baseado na filosofia Lean, que objetivava a 

eliminação do desperdício em seus fundamentos. 

Desperdício, segundo os autores, é qualquer atividade ou recursos utilizados que 

não acrescentem valor ao cliente, podendo este valor ser considerado, tudo que justifica 

sua atenção, tempo, esforço e compra. 

Uma organização só existe para acrescentar valor e sendo assim, Womack & 

Jones (1998) sugeriram uma metodologia definida em etapas, que, aplicada em 

sequencia, trariam à organização o modo enxuto de pensar nas atividades 

organizacionais. 

Womack e Jones (1998) definiram cinco etapas para o desenvolvimento do Lean 

Thinking:  

 

1. Criar valor – consiste em determinar, sob o ponto de vista do cliente, o que 

agrega valor ao mesmo; tudo o que não contribuir para agregar valor é 

desperdício e deverá ser eliminado sempre que possível. 

2. Definir a cadeia de valor ou fluxo de valor – é identificar nas sequências das 

atividades, processos e operações realizadas pela organização aquelas que estão 

agregando ou não valor ao produto ou serviço aos olhos do cliente.   

3. Estabelecer o fluxo contínuo (aperfeiçoar o fluxo) – determinada a “cadeia de 

valor enxuta”, estabelecer um fluxo contínuo como forma de produção, 

reduzindo os desperdícios com a fabricação, transporte e movimentação de lotes 

de peças, custos inerentes à espera na criação de estoque de produtos semi-

acabados e acabados, utilizar os recursos de produção de forma desnivelada, 

desbalanceada de peças e na execução de produtos e serviços defeituosos, sendo 

o fluxo unitário de peça a forma ideal de combater tais desperdícios ou ligada 

através da ferramenta Kanban. 

4. Sistema Pull – configurar um sistema produtivo que comece a produzir somente 

quando demandado pelo cliente é a lógica da produção puxada e evita 

desperdícios de superprodução, tanto de quantidade  quanto de antecipação, bem 

como estoques e outros desperdícios. 
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5. Perfeição – A melhoria contínua é o objetivo das empresas e sua cultura deverá 

sempre buscar a melhoria em suas atividades.     

 

 Estas etapas foram ainda colocadas numa sequência tal que a sua realização 

servirá como ajuda para a implantação da filosofia Lean nas organizações. 

Não obstante, esta metodologia também sofre algumas críticas por parte dos 

estudiosos, que veem uma dificuldade básica em definir e aferir através das ferramentas 

atuais o que seja valor aos olhos de um cliente, um fator de deficiência lógica para as 

demais etapas mencionadas na metodologia.  

Sobre a questão acima observada, Womack & Jones (2006) procuram definir o 

que seria um consumo Lean quanto à relação empresa/cliente, definindo os desejos e 

necessidades do último como: resolva o problema do cliente, não desperdice o tempo 

do cliente, minimize meus custos (cliente), forneça exatamente aquilo que o cliente 

quer, entregue o valor quando o cliente quiser, reduza o número de decisões que o 

cliente precisa tomar para resolver o problema dele (do cliente). 

Womack & Jones (1998) ainda propõem um plano de implementação dos cinco 

princípios da Mentalidade Enxuta, anteriormente apresentados. Suas etapas seriam: 

a) Encontre um agente de mudança capacitado a introduzir as mudanças; 

b) Busque o conhecimento profundo sobre a organização e sobre a Mentalidade 

Enxuta; 

c) Comece eliminando as perdas em desenvolvimento de produtos, operações e 

em outras áreas, gerando assim maior flexibilidade e ampliação de perspectivas para a 

organização, partindo então para a definição das questões estratégicas para a mesma; 

d) Definição e mapeamento das cadeias de valor referentes ao fluxo de materiais e 

informações; 

e) Priorize a ação sobre as atividades mais importantes e visíveis para mostrar 

rapidamente os impactos das mudanças e motivar os envolvidos. 

f) Exija resultados imediatos, pois isso é essencial para criar força no objetivo de 

mudança dentro da organização; trabalhe arduamente nos mapas dos fluxos de valor;   

g) Amplie o sistema para outras áreas da organização, tão logo os primeiros 

resultados sejam concretizados. 

Segundo Womack & Jones (1998), estas mudanças organizacionais geram 

necessidades de reorganizar a mesma, seja seu quadro funcional, sua estratégia de 
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crescimento, sistema de informações e decisões para disseminação das técnicas e 

princípios enxutos.  

 

2.1.5. VISÃO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E O LEAN 

  

O Lean, como já foi dito, nasceu do Sistema Toyota de Produção, criado na 

Toyota do pós 2º Guerra, e que teve como principais colaboradores e idealizadores 

Taiichi Ohno e Shingeo Shingo.  

Shingeo Shingo teve principal importância no desenvolvimento dos conceitos e 

aplicações dentro da engenharia de produção, mais precisamente no guemba, termo 

japonês que significa chão de fábrica (GHINATO, 2000) e que procura propiciar na 

prática a eliminação dos sete tipos de perdas, bem como viabilizar o pleno potencial do 

uso do JIT e do Jidoka.  

Na perspectiva de Shingo (1996), um sistema de produção pode ser definido como 

uma rede de processos e operações, e esta separação é a forma ideal para a análise do 

que seja perda, ou seja, o que não agrega valor ao produto e o que agrega valor sob o 

ponto de vista da engenharia. 

Segundo o autor, processo é o fluxo de materiais no tempo e no espaço e 

operações são os trabalhos realizados para efetivar a transformação do material em 

produto pela interação deste com a máquina e o trabalhador.  

Este enfoque contribuiu para desmistificar a idéia de que só se melhora a 

eficiência de uma organização melhorando as suas operações, sendo estas geralmente 

executadas de maneira restrita e errônea, através de altos investimentos em máquinas 

mais potentes ou de maior capacidade e que, como será visto, não é esta a única nem 

melhor maneira de fazê-la. 

 A análise do fluxo de materiais, ou seja, do processo, segundo Shingo (1996), é a 

melhor forma de melhorar a eficiência, pois serve diretamente aos interesses do cliente, 

diferente das melhorias em operações que melhoram as partes e não necessariamente a 

totalidade do sistema produtivo, além da vantagem econômica para a empresa por 

eliminar custos e não exigir grande investimento.   

  A análise de processo distingue cinco elementos: o Processamento – mudança 

física ou de qualidade no material; a Inspeção – comparação com um padrão 

estabelecido; o Transporte – movimentação de material ou produtos; e a Espera, que 

pode ser dividida em: Espera do processo – quando um lote espera o processamento do 
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lote precedente, Espera do lote – quando uma ou várias peças do lote esperam o 

processamento de uma peça e quando peças processadas esperam o término de 

processamento da última peça para seguir o fluxo e Espera de estoque – quando a 

matéria-prima e/ou produtos acabados em áreas de depósito. Há de se reparar que 

somente o Processamento (operações) agrega valor ao produto/serviço e, 

consequentemente, ao cliente.  

As operações podem ser classificadas em: Operações de setup – atividades de 

preparação antes e depois das operações como remoção e ajustes, colocação e retirada 

de ferramentas, etc.; Operações Principais – são as que executam a função do processo, 

seja no processamento (ex: usinagem), inspeção (ex: medição), transporte (ex: 

movimentação) ou espera (ex: estocar) no trabalho a ser executado, incluindo as 

operações auxiliares, como colocação e retirada de materiais e peças, encaixe do 

aparelho de medição, carregamento e descarregamento no transporte ou melhorias na 

arrumação dos estoques; e por último as Folgas – que são espaços de tempo, em que o 

operador não executa nenhuma operação de preparação ou operações principais por 

impossibilidade de executar suas tarefas por alguma irregularidade eventual nas 

operações, independente da vontade do operador (folgas não pessoais), ou concedidas 

ao operador por necessidades fisiológicas, fadigas, etc. (folgas pessoais).   

O tipo de análise apresentado possibilitou a criação de muitas ferramentas 

amplamente usadas no Lean, não só em fábrica, mas também nos negócios. 

Um exemplo direto do que foi citado é a TRF – troca rápida de ferramentas, 

criada por Shingo, com o intuito de viabilizar grande parte dos conceitos JIT e Kanban 

como ferramentas de ligação com a demanda num sistema puxado, diminuindo o 

transporte, espera, a disposição da produção em célula de produção (diminuição da 

movimentação). 

Outro aspecto vislumbrado por Shingo (1996) foi a diferenciação entre a função 

controle e monitoramento, sendo a primeira realizada durante a execução do processo, 

com o objetivo de não permitir a manufatura de produtos/serviços com defeitos, e o 

segundo consistindo na comparação entre o resultado do processo (produto/serviço) e as 

especificações determinadas na fase de planejamento do processo, identificando os 

desvios do padrão e procurando a causa raiz, atuando ainda na eliminação da mesma. 

Este conceito foi aplicado no desenvolvimento dos dispositivos Poke-yoke, utilizado 

para controlar a qualidade na produção, proporcionando um feedback imediato para a 
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ocorrência de problemas de fabricação e execução de serviços (Shingo, 1996) e 

(GHINATO, 1995).   

Há de se observar que Shingo enfatiza em seus estudos o objetivo de atingir o 

zero estoque dentro das organizações, embora este apenas seja uma consequência 

oriunda da aplicação do princípio do JIT. É indubitável, portanto, o relacionamento 

entre o zero estoque e o JIT, sendo o primeiro a parte mais visível do JIT, mas não sua 

totalidade.   

 

2.1.6. LEAN E O CAMINHO TOYOTA 

 

Um dos estudos mais completos sobre a criação e desenvolvimento dos conceitos 

Lean foi elaborado por Jeffrey K. Liker e David Meier, intitulado O Modelo Toyota. 

O diferencial deste estudo está na sua múltipla abordagem acerca do Lean 

Manufaturing e mais especificamente no Sistema Toyota de produção. 

Diferente dos muitos textos que abordam o Lean, os autores acima não se 

restringiram a abordagens sobre ferramentas do sistema, mas sim se preocuparam em 

demonstrar características e abordagens que possibilitassem não só uma descrição dos 

elementos componentes do sistema, mas uma visão prática e intrínseca desses 

elementos, descrevendo como estes funcionam e estão disseminados dentro da cultura 

organizacional, dando-lhes o nome de princípios básicos do sistema enxuto da Toyota. 

Os princípios básicos, segundo os autores, são chamados de 4P’s, 

hierarquicamente apresentados e explicados abaixo: 

 

1. Filosofia (philosophy) – no nível mais fundamental, a Toyota se considera um 

veículo para agregar valor aos clientes, à sociedade, funcionários e todos os 

steakholders. Contribuindo não somente para a empresa, os seus líderes e 

membros buscam uma contribuição real ao mundo, visão criada desde o tempo 

de seu fundador – Sakichi Toyoda – e materializada na criação de teares que 

facilitassem a vida das mulheres de sua comunidade rural.       

2. Processo (process) – é baseado na instrução e experiência de que, estabelecido 

um processo certo, obtem-se os resultados certos, incluindo a diminuição de 

custos a longo prazo e melhoria da qualidade.    

3. Pessoas e Parceiros (people and partners) – a forma de agregar valor na 

organização é desafiando as pessoas e os parceiros a crescerem. Ambientes 
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desafiadores estimulam as pessoas a pensar, aprender e desenvolver-se, 

devendo a organização que quer crescer entender, assimilar e ajudar, tanto 

pessoas quanto parceiros.    

4. Solução de Problemas (problem solving) – deve-se buscar a raiz do problema, 

pois sempre há oportunidades de aprender e compartilhar a solução encontrada 

com os outros, sendo esta a única forma de desenvolver o melhoramento 

contínuo de uma organização que aprende e cresce.   

 

 Nos 4P apresentados são aplicados 14 princípios de gestão que visam orientar na 

prática a forma de atuar da Toyota e do Lean. 

 

Filosofia: 

1. Basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo prazo, mesmo 

que em detrimento de metas financeiras de curto prazo. 

 

Processo: 

2.  Criar o fluxo de processo contínuo para trazer os problemas à tona; 

3. Usar sistemas puxados para evitar a superprodução; 

4. Nivelar a carga de trabalho; 

5. Construir uma cultura de parar e resolver problemas para obter a qualidade 

desejada logo na primeira tentativa; 

6. Tarefas padronizadas são à base da melhoria contínua e da capacitação dos 

funcionários; 

7. Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto; 

8. Usar somente tecnologia confiável e plenamente testada que atenda a 

funcionários e processos; 

 

Pessoas e Parceiros: 

 

9. Desenvolver líderes que compreendam completamente o trabalho, que vivam 

a filosofia e que a ensinem aos outros; 

10. Desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia da empresa; 

11. Respeitar sua rede de parceiros e de fornecedores, desafiando-os e ajudando-

os a melhorar. 
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Solução de problemas: 

 

12. Ver por si mesmo para compreender completamente a situação; 

13. Tomar decisões lentamente por consenso, considerando completamente todas 

as opções, e, quando implantá-las, faça com rapidez. 

14. Tornar-se uma organização de aprendizagem pela reflexão incansável e pela 

melhoria contínua; 

 

O interessante neste estudo é que, além de abordar princípios, metodologias e 

ferramentas do sistema Lean, o mesmo apresenta questões sobre a filosofia, cultura, 

visão, estrutura e forma de atuação da liderança e de cada um dos membros da Toyota, 

demonstrando muito dos aspectos que permeiam o sistema Toyota e que, muitas vezes, 

não são considerados em muito dos processos de implantação do mesmo, sendo este um 

dos motivos de tanta falha neste processo.     

 

2.1.7. ANÁLISE DO DNA DO SISTEMA LEAN DE PRODUÇÃO. 
 

Spear & Bowen (1999) publicaram um artigo na Harvard Business Review sobre 

seus estudos acerca da busca pela explicação do diferencial de desempenho que a 

Toyota apresenta em relação a diferentes empresas que, mesmo adotando ferramentas 

desenvolvidas pela Toyota, não conseguem atingir o mesmo sucesso e eficiência em 

suas operações. 

Os autores explicam essa situação pela percepção errônea que tais empresas têm 

em relação à utilização das ferramentas e práticas da Toyota como se a mesmas fossem 

não somente componentes, mas o próprio sistema Toyota, esquecendo dos aspectos 

sistêmicos e ambientais necessários ao seu funcionamento. 

        O texto apresenta um paradoxo e uma forma de atuação a ser entendida, 

descortinando o que vêm a ser a real concepção e característica de funcionamento do 

sistema Toyota (LEAN), analisando como são definidas suas atividades. São eles: 

1) As atividades, conexões e fluxos de produção em uma fábrica Toyota são 

rigidamente definidos e roteirizados, ao mesmo tempo em que suas operações 

são mais flexíveis e adaptáveis; 



Capítulo 2                                                                                       Fundamentação Teórica 

26 
 

2) Suas atividades e seus processos são constantemente desafiados e 

pressionados a atingir um nível mais alto de desempenho para que a empresa 

continue a inovar e a melhorar. 

 

É na rigidez do roteiro destas atividades, conexões e fluxos de produção que está 

o ponto de sustentação que permite, através da minimização de variações dentro do 

processo, um ambiente propício a experiências e testes de hipóteses que venham a surgir 

com a finalidade de aumentar a eficiência organizacional da Toyota, tornando a busca 

pela excelência melhor identificável, através da própria estabilidade do sistema. 

      A rigidez do sistema LEAN não enfatiza como alguns podem pensar ou interpretar 

(questões de comando e controle), tão intoleráveis ao modo atual de trabalhar, e sim 

enfatiza a base para a colaboração e melhoria contínua, servindo de formação para um 

ambiente organizacional motivado, que busca aprender e desenvolver-se sempre, com 

sucessivos processos de melhoria e padronização do trabalho. 

Spear & Bowen (1999) procuram demonstrar a criação de tal ambiente 

organizacional da Toyota através de 4 (quatro) regras não formalizadas, que a própria 

Toyota utiliza no projeto de suas atividades e que devem ser obedecidas no dia a dia da 

organização.  

A estas regras dá-se o nome regras de uso. 

 

Regra de uso Nº 01 – Como as pessoas trabalham (trabalho individual) 

 

Todo serviço existente na Toyota é altamente especificado em termos de 

conteúdo, sequência, tempo e resultado, independente de sua especialidade funcional e 

hierárquica.        

A regra Nº 01 visa diminuir a variação e, desta forma, diminuir seus diferentes e 

indesejáveis efeitos, tais como: qualidade inadequada, produtividade baixa, custos altos 

– lembrando muito o conceito utilizado pela metodologia Six Sigma –, sendo, a regra 

estudada, intimamente ligada à definição do trabalho padronizado utilizado pelo sistema 

Lean de produção. 

O efeito positivo a ser destacado é que tal regra introduz a possibilidade de melhor 

aferir os resultados das ligações entre a maneira de como o trabalho é executado e de 

seus resultados dentro da célula de trabalho, tendo como consequência a determinação 
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dos avanços alcançados pelas melhorias propostas ao sistema em uma organização que 

precisa aprender através da própria execução de suas atividades. 

Na Toyota, qualquer tarefa obedece a um conteúdo, sequência, tempo e resultado 

bem definidos, possibilitando a detecção imediata de desvios, bem como é necessário 

aplicar o teste de hipóteses a serem respondidas como: 1. Se o funcionário da Toyota é 

capaz de executar a tarefa especificada corretamente?  e  2. Se a tarefa efetivamente 

produz o resultado desejado e melhor que o anteriormente especificado? 

 

Regra Nº 02 – Como as pessoas se conectam (Conexões entre as etapas de 

produção). 

 

A regra Nº 02 de uso determina que as conexões entre as várias etapas ou postos 

de produção deverão ser padronizadas e diretas, especificando inequivocamente o 

pessoal envolvido, a forma de execução e a quantidade certa de produtos ou 

características dos serviços a serem oferecidos ao cliente, definindo também como a 

solicitação do cliente será efetuada para determinado fornecedor e o tempo previsto para 

o atendimento desta solicitação. 

A regra Nº02 determina o que, quanto, de, para quem e quando se fornece um 

produto ou serviço específico ao cliente, seja interno (pertencente à empresa), seja 

externo (fora da empresa). 

Na Toyota, a regra Nº02 também se preocupa em determinar a forma de atuação 

da rede de ajuda interna (cadeia de ajuda) existente na produção, caso alguma coisa ou 

alguém esteja com problemas que impeçam o cumprimento dos padrões estabelecidos. 

A observação da regra Nº02 define quem, como e quais serviços serão prestados pela 

rede de ajuda. 

A exigência para que as pessoas respondam às solicitações dentro de um período 

específico de tempo e de forma definidos diminuem ainda mais a variação do sistema. 

No que se refere ao teste de hipóteses, há a verificação sobre: se a necessidade do 

cliente está sendo atendida em volume, variedade e tempo adequados, pelo fornecedor 

determinado; e se a rede de ajuda é adequada a necessidades operacionais de 

recuperação do sistema.  

 

 

Regra Nº 03 – Como é constituída a linha de produção. 
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Todos os produtos e serviços devem seguir uma rota de fluxo simples e 

especificada, livre de bifurcações, entrelaçamentos ou qualquer dubiedade, obedecendo 

rigorosamente a um caminho pré-definido, que só poderá ser alterado com o reprojeto 

da linha e nunca por ações individuais. 

As linhas de produção não necessariamente deverão atender a um único tipo de 

produto; pelo contrário, é muito comum o atendimento a uma gama flexível de produtos 

e serviços por essas linhas, sendo este uma característica muito adotada na concepção 

do projeto das mesmas. 

Como resposta à adoção da regra Nº 03, há a necessidade do conhecimento das 

linhas de produção e de seu funcionamento pelos funcionários como forma de 

possibilitar a verificação da contribuição que cada uma das etapas pertencente ao fluxo 

traz ao resultado final do processo, ou seja, necessidade de agregação de valor que cada 

etapa traz ao resultado final do processo. 

Se uma etapa do fluxo pode ser pulada, sem alteração do resultado, esta se mostra 

um desperdício; sendo assim, a hipótese de que cada etapa do fluxo é necessária está 

rejeitada. 

Testa-se também a hipótese de confiabilidade do fluxo. Se algo sai da 

normalidade, o fluxo deve ser capaz de corrigir-se (cadeia de ajuda) em tempo de re-

estabelecer o nível de produção. 

Ainda como benefício da observação desta regra, tem-se a melhor identificação de 

origens de problemas na cadeia produtiva, pois cada processo cliente possui apenas 

processo fornecedor. Assim, quando identificado o problema, é possível seguir a linha 

em busca da causa raiz.    

 

Regra Nº 04 – Como melhorar (melhoramento contínuo). 

 

Todas as melhorias efetuadas no processo devem seguir a rigidez de uma 

metodologia científica, sobre a orientação de um professor (Sansei) e no nível 

hierárquico mais baixo possível da organização. 

A Toyota busca a melhoria contínua (princípio Kaizen de suas atividades) 

estabelecendo uma forma definida de aprendizagem e desenvolvimento baseadas no 

treinamento e aperfeiçoamento dos próprios membros da organização, principalmente 

os que estão envolvidos diretamente na execução das tarefas operacionais, bem como a 
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diminuição da variabilidade, através da padronização, como forma de possibilitar a 

aferição desta evolução.  

A utilização de ferramentas de aprendizagem e análise de problemas e possíveis 

inovações a serem adotadas pela empresa, como por exemplo o A3, são vistas como 

forma de potencializar e engajar toda a força estratégica da organização na busca da 

excelência organizacional. 

A citação específica sobre as regras de uso expostas acima visa esclarecer como 

será apresentada adiante uma das diferentes formas de acompanhamento da evolução na 

implementação do Lean, praticada em uma grande indústria do ramo de metalurgia, 

permitindo a compreensão dos princípios que esta filosofia procura introduzir na 

empresa. 

Segundo Spear & Bowen (1999), todo funcionário da Toyota tem em suas cabeças 

a definição do estado ideal para uma pessoa, grupo ou máquina, segundo o sistema 

enxuto, a saber: 

• Estar livre de defeitos (ou seja, existem os recursos e o desempenho que o 

cliente espera);  

• Poder ser alcançado com um pedido por vez (um tamanho de lote de um, fluxo 

unitário);  

• Pode ser fornecido sob demanda na versão solicitada (sistema puxado);  

• Poder ser entregue imediatamente;  

• Pode ser produzido sem desperdiçar materiais, mão-de-obra, energia ou outros 

recursos (como os custos associados ao estoque);   

• Poder ser produzido em um ambiente de trabalho que seja seguro física, 

emocional e profissionalmente para todos os funcionários.  
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2.1.8. O LEAN E A CULTURA. 

 

O termo cultura foi adotado por LIKER (2009) para definir tanto uma maneira de 

pensar quanto de agir dentro das organizações que adotam os princípios Lean, sendo 

esta cultura associada ao sistema humano da empresa.   

Muitos destes elementos, difíceis de serem explicitados pelo caráter subjetivo dos 

mesmos, são atribuídos à formação cultural do povo oriental, os quais possuem 

características impossíveis de conseguir no mundo ocidental. 

LIKER (2009) trabalha cada ponto desta cultura explicando as razões para a 

adoção deste tipo de pensamento, bem como conceitos e ferramentas para seu 

desenvolvimento, mas não estabelece a simples cópia desta filosofia ou mesmo a 

necessidade de mudança total da filosofia da administração ocidental para a viabilidade 

do sistema, o que já foi tentado sem sucesso pela própria Toyota. Isso preconizou um 

processo de adaptação em que, através da conscientização das necessidades e objetivos 

do sistema, fosse sendo criada uma nova cultura com base no respeito pelas pessoas e 

no processo de melhoria contínua. 

Os pontos de destaque sobre a cultura são: 

 

 Entender o processo interminável de melhoria contínua e padronização na 

busca pela excelência organizacional – a cultura enxuta expressa, através 

do Kaizen, a busca contínua pelo melhoramento em todas as atividades 

desenvolvidas dentro da organização e assegura que, através do ciclo 

PDCA de resolução de problemas, o processo de melhoria contínua seja 

intercalado a etapas de padronização como forma de garantir 

sustentabilidade do progresso conseguido.        

 Pensamento de longo prazo em detrimento a resultados de curto prazo – 

tal elemento da cultura enxuta visa possibilitar a busca por um 

desenvolvimento que não fique restrito a resultados de curto prazo, 

criando um sentido de responsabilidade à empresa no referente a gerar 

valor ao cliente, desenvolver parceiros de negócio, cumprir seu papel 

social, econômico e de progresso, não apenas da empresa, e sim do 

próprio mundo em que se vive. 

 Mudança do estilo de liderança tradicional para o de liderança servidora – 

demonstra o novo papel do líder no processo participativo e orientador, 
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necessário ao desenvolvimento humano dentro da produção enxuta. Uma 

afirmação de Atushi Niimmi, ex-presidente da Toyota dos Estados Unidos 

sobre o maior desafio em treinar os gerentes daquele país foi que: “Eles 

querem ser gestores, não professores” (Liker, 2008, p.27). Isto enfatiza 

bem o papel do líder dentro do Lean. 

 Respeito pelas pessoas através da segurança física e psicológica, bem 

como pela busca do seu desenvolvimento dentro da organização – este 

elemento da cultura pode ser expresso pelo respeito ao ser humano, 

manifestado pela segurança no ambiente de trabalho, nas relações 

trabalhistas, no investimento e aproveitamento da capacidade humana de 

pensar e no ambiente psicológico que busca encorajar a exposição dos 

problemas e o gosto pelo desafio de melhorar sempre, necessário ao 

desenvolvimento do sistema enxuto. 

 Trabalho participativo e em equipe em detrimento do sucesso individual – 

Valorização do trabalho em grupo como forma de atuação, envolvendo 

todos os membros e setores interessados na resolução do problema, ou 

seja, a valorização do heroísmo individual de um membro da organização 

pela verdadeira capacidade deste em atuar e influenciar o trabalho de 

todos em busca de uma organização que prime pela excelência. 

 Valorização do desenvolvimento do processo (forma) e não somente do 

alcance do objetivo (resultado) – Na organização enxuta, o resultado é só 

a confirmação de um processo planejado e desenvolvido de forma correta. 

É no processo que se deve concentrar os esforços e só com o 

desenvolvimento correto deste é que se chega a um resultado satisfatório 

para todos os envolvidos. 

 Mudança na forma de encarar o problema como uma oportunidade de 

aprendizado e melhoria – Entendimento de que o problema é o elemento 

essencial para o desenvolvimento, pois sinaliza uma oportunidade de 

aperfeiçoamento para o sistema enxuto.  

 Estímulo através de desafios da capacidade dos membros da organização 

– dotar a organização de um clima organizacional de desafio para o 

desenvolvimento e aprendizado contínuo, o qual possibilite um 

desempenho elevado de seus membros.     
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 Ir aonde a ação se desencadeia (chão de fábrica) para ver com os próprios 

olhos - Todos os membros da organização enxuta deverão estar próximos 

ao processo onde este acontece como forma de melhor entendê-lo, tirando 

as conclusões próprias de sua causa raiz e interagindo com os envolvidos 

para a solução definitiva do problema – ver por si mesmo.   

 Comunicação de dupla via, gerência e operação – Faz-se necessária a 

criação de um sistema de comunicação que permita a chegada de 

informação tanto dos níveis mais elevados da organização para o chão de 

fábrica, quanto na direção contrária, possibilitando, no primeiro caso, o 

melhor entendimento dos objetivos estratégicos organizacionais (Hoshin 

Kanri), como também a contribuição que cada membro do chão de fábrica 

tem a oferecer no processo de melhoria da organização.   

 Cooperação e parceria de negócios – Desenvolvimento de novas formas 

de fazer negócio com fornecedores, não mais baseado só no preço, mas no 

desenvolvimento de vantagens competitivas para a organização e ganhos 

para ambas as partes.  

 Responsabilidade não só com o negócio, mas para com a sociedade, 

economia e o país – Este elemento da cultura Lean, já comentado na 

questão da visão de longo prazo, deve guiar sempre as decisões 

organizacionais dos líderes das empresas enxutas. É do entendimento 

desta responsabilidade para com todos os envolvidos com a organização 

que nascerá a força necessária para a busca pela excelência nas atividades 

executados pela mesma. 

 

 2.1.9 TÉCNICAS, FERRAMENTAS E CONCEITOS DE APOIO AO 

LEAN. 

 

2.1.9.1. KAIZEN 

 

Kaizen é definido por  GHINATO como “A melhoria incremental e contínua de uma 

atividade, focada na eliminação de perdas (muda), de forma a agregar mais valor ao 

produto/serviço com o mínimo de investimento (GHINATO, 2000, p.54). 
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Segundo Imai (1992), o Kaizen é o conceito mais importante da administração 

japonesa, significando o contínuo melhoramento, envolvendo a alta administração, 

gerentes e operários, sendo obrigação de todos dentro da organização.  

 Deve-se destacar a participação demasiado importante das pessoas da 

organização como força impulsionadora do desenvolvimento dos processos.  

O Lean, através da ferramenta Kaizen, busca implantar uma cultura 

organizacional para melhoria contínua e estruturada. 

O Kaizen acontece em 2 níveis diferentes dentro da organização: o Kaizen de 

sistema ou fluxo – que envolve a gerência na busca por melhoria no fluxo de valor da 

organização – e o Kaizen de processo – que envolve as equipes de trabalho e seus 

líderes na busca por melhorias no processo executados por estes (Silva, 2008).  

Cada etapa de melhoria Kaizen deverá ser padronizada e implementada como 

forma de garantir uma sequencia estável e contínua de melhoria (método PDCA), até 

que nova proposta seja testada e aprovada, seguindo-se o mesmo procedimento.   

Por ser de fácil implementação em relação a outras iniciativas de melhoria na 

organização, podendo ser aplicadas em eventos, o Kaizen é muito usado para melhorias 

isoladas, porém seu principal benefício será a mudança cultural referente ao 

aprimoramento do trabalho em grupo para melhoria nas atividades da organização e na 

motivação dos membros envolvidos, só conseguindo isto quando incorporado ao modus 

operandi da organização.  

O Kaizen estabelece de forma simples o reconhecimento da importância de todos 

os membros da organização no próprio processo de melhoria contínua, exigindo não 

apenas investimento financeiro, como também investimento de tempo e 

comprometimento (Imai, 1992). 

 

 

2.1.9.2. PROGRAMA 5S 

 

O 5S é uma metodologia que visa à organização, limpeza, desenvolvimento e à 

manutenção de um ambiente de produção como forma de cultura organizacional. 

Os funcionários são treinados e educados a desenvolverem 5 (cinco) sensos para 

execução de suas tarefas, não só no chão de fábrica (gemba), mas também nas áreas 

administrativas. 

Os 5 (cinco) sensos são: 
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 Seiri (senso de utilização) – separar o que é necessário e utilizado no local 

de trabalho, eliminando o que não é. No local de trabalho só deve haver 

recursos que serão utilizados, tendo como um dos resultados esperados a 

liberação de espaços, propiciando um ambiente melhor para o trabalho. 

 Seiton (senso de ordenação) – arrumar e organizar os locais onde os 

materiais, ferramentas, utensílios e materiais de limpeza e apoio serão 

guardados, identificando-os e organizando conforme a frequência de 

utilização, e consequentemente facilitando ao máximo sua utilização. 

 Seiso (senso de limpeza)– limpar os locais de trabalho, equipamentos e o 

ambiente organizacional como um todo para que os operários tenham 

orgulho de sua empresa, bem como atuem de forma mais limpa e educada 

em suas atividades, evitando o desperdício e a forma inadequada, “suja”, 

de exercerem suas tarefas. A melhor maneira de limpar o ambiente de 

trabalho é não sujá-lo. 

 Seiketsu (senso de padronização) – normatizar as atividades através de 

instruções escritas como forma de manter a ordem e a limpeza dentro da 

organização, criando assim uma padronização na execução das tarefas. 

 Shitsuke (senso de auto-disciplina)– disciplinar as atividades como forma 

de atuação e cultura da empresa, através do empenho, treinamento e 

filosofia da empresa, como forma de perpetuar os outros sensos. 

 

A aplicação dos sensos é feita na ordem apresentada, pela lógica de seu 

funcionamento. Seus benefícios são: motivação e empenho do trabalhador pela melhoria 

do ambiente de trabalho, melhoria da segurança, limpeza e organização do trabalho e 

maior produtividade pela organização e padronização (Correa & Correa, 2004). 

O uso dos 5S no processo de capacitação do pessoal ao sistema Lean está na 

própria mudança da cultura e do ambiente que o 5S introduz para a execução nas 

atividades dos funcionários dentro da organização, chamando estes para a 

responsabilidade em favor da mudança, para o zelo e desenvolvimento do ambiente de 

trabalho, para o uso das faculdades mentais e para a delegação de responsabilidade na 

definição, racionalização, padronização, sustentabilidade e responsabilidade pelo 

trabalho executado. Soma-se a isso a necessidade de trabalhar em grupo, características 
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inerentes e imprescindíveis ao sistema Lean como um todo, bem como a aplicação de 

outras ferramentas, como o TPM, principalmente. 

 

2.1.9.3. GESTÃO VISUAL. 

 

Gestão visual é a disponibilização da informação sobre o processo de produção, 

procedimento de manutenção e atividades diárias básicas de forma mais acessível. 

Assim, com os dados expostos, todos os envolvidos poderão entender e utilizá-los para 

manter ou melhorar o desempenho do processo, facilitando a tomada de decisão nos 

níveis mais próximos por quem as executa, tornado-a mais rápida e democrática, além 

de possibilitar o acompanhamento direto dos avanços conseguidos através do esforço 

conjunto dos membros da organização com impactos na motivação dos mesmos. 

O objetivo da gestão visual é dinamizar a comunicação dos problemas de modo 

que todos possam vê-los. Para isto, é necessária a demonstração de um padrão definido 

(situação especificada), o real resultado alcançado (valor atingido), a diferença entre o 

especificado e o alcançado (desvios da especificação), identificando de forma simples e 

clara o problema, motivando a ação para sua solução (Liker & Hoseus, 2009).  

 

2.1.9.4. DOCUMENTO A3 

 

O A3 é uma ferramenta do LEAN usada como método para união de 2 (dois)  

processos de gerenciamento de trabalho: o Hoshin Kanri (gerenciamento estratégico por 

diretrizes) e o de resolução de problemas (gerenciamento do PDCA – planejamento, 

execução, controle e ação) (Shook, 2008). 

O documento A3 leva este nome por utilizar uma folha de papel no formato 

padrão de mesmo nome, com 29,7 por 42 cm, sendo utilizado como forma sintetizada 

de “enxergar” cada problema de uma organização, segundo uma lógica comum de 

apreciação e apresentação, dividindo-as em diferentes fases, como: definição do 

problema, definição da causa-raiz, objetivo, ações propostas para atingir os objetivos e 

os meios de julgar o sucesso destes. 

Um documento A3 poderá ter uma forma variável e adaptável à organização, mas 

sempre seguirá uma estrutura lógica de questionamento do problema apresentado 

através de uma sequencia de respostas às perguntas, como as apresentadas a seguir 

(Shook, 2008): 
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1. Qual o problema ou questão? 

2. Quem é o responsável pelo problema? 

3. Quais são as causas raiz do problema?   

4. Quais são as contramedidas possíveis? 

5. Como você decidirá que contramedidas propor? 

6. Como você vai obter concordância de todos os envolvidos? 

7. Qual o plano de implementação - 5W1H (quem, o que, quando, onde e como?) 

8. Como você saberá se suas contramedidas funcionam? 

9. Que problemas de acompanhamento você pode prever? 

10. Como você vai capturar e compartilhar o aprendizado? 

 

O A3 representa assim uma manifestação visual de um processo conceitual de 

resolução de problemas; uma representação da evolução dos diferentes diálogos e da 

coleta de dados entre o responsável pelo problema, as pessoas que estão envolvidas e 

sendo afetadas pelo mesmo, levantadas no lugar onde o trabalho é realizado, 

denominado de guemba, visando à resolução efetiva e definitiva do problema, através 

de um método científico estruturado.  

O uso mais efetivo do A3 por toda a organização facilita também a comunicação 

das questões estratégicas definidas pela alta gerência, que, utilizando-se deste 

documento, poderá comunicar seus objetivos para a organização de forma a possibilitar 

que cada nível imediatamente inferior visualize-os e defina o papel da empresa em 

relação à contribuição para alcançar os objetivos, criando uma cadeia poderosa de 

comunicação para a solução do problema maior da organização, que é o de atingir os 

objetivos estratégicos. 

Segundo Sobek II (2010), existem três tipos de A3: o de solução de problemas, 

utilizado no dia a dia do trabalho; o de proposta, utilizado para planejamento; e o de 

status, que representa o estado atual, resumindo os resultados do projeto. 

 

2.1.9.5 VALOR, FLUXO DE VALOR E MAPEAMENTO DO FLUXO DE 

VALOR. 

 

A definição de valor para o Lean é a forma de relacionar as próprias atividades 

executadas pela organização com a visão, a necessidade e a satisfação do cliente, 
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objetivos finais de qualquer função produtiva, e do fluxo de trabalho realizado pela 

mesma. 

A análise do fluxo de valor tem um papel de destaque na filosofia Lean por 

propiciar uma forma de análise das atividades exercidas na produção pelos olhos do 

cliente, separando as atividades que agregam valor ao mesmo das que não agregam. 

Tudo que não agrega valor ao cliente é considerado desperdício no processo e, como tal, 

deve ser eliminado. Para avaliar o valor agregado é usada uma ferramenta Lean 

denominada Mapeamento do Fluxo de Valor, que posteriormente será visto como base 

do desenvolvimento do conhecimento necessário à implementação do sistema por 

englobar inúmeros dos conceitos e técnicas do sistema. 

Em seu livro Aprendendo a Enxergar (2003), Mike Rother e John Shook 

descreveram o mapeamento do fluxo de valor como uma ferramenta essencial à 

implementação do sistema por ajudar na visualização total do sistema, e não apenas de 

suas partes individuais, inclusive na visualização das fontes de desperdícios, do fluxo de 

material e de informações, e possibilita ainda a visualização do estado atual e futuro 

desejado com a aplicação do conceito Lean. 

 

2.1.9.6. REGRA DE USO. 

 

Apresentado anteriormente como um dos diferenciais da Toyota em relação às 

demais empresas, o uso prático dessas regras de uso visa implementar no processo 

produtivo uma forma de atuação em suas atividades que, sob determinação das 4 regras 

de uso, alcance um grau de eficiência e eficácia mais elevado e amplamente desejado 

pela organização.  

Só com a preocupação de entender e implementar tais princípios, será alcançado 

um nível de atuação estável e confiável ideal para o desenvolvimento e aprendizagem 

contínua da organização como um todo (Spear, 1999). 

 

2.1.9.7. FUNCIONÁRIO MULTITAREFA (SHOJINKA) 

 

Uma organização enxuta procura a eliminação dos desperdícios nas suas mais 

diferentes formas. Um dos pilares para isso, como foi dito anteriormente, é o conceito 

do Jidoka. 
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A aplicação deste conceito engloba a autonomação, ou seja, a dotação de 

características humanas às maquinas para que estas parem de executar automaticamente 

seu trabalho quando há detecção de um defeito, ou pelo término deste trabalho, não 

havendo mais a necessidade de que o operário fique preso à máquina, esperando o 

processamento (GHINATO, 2000).  

O conceito de autonomação, já apresentado, juntamente com a questão do arranjo 

físico da produção em células de produção, também denominada de tecnologia de 

grupo, em que diferentes tipos de máquinas estão dispostas, juntas e de maneira 

funcional para facilitar o fluxo do processo, possibilitou o melhor aproveitamento do 

recurso de mão de obra, sendo condição necessária para este aproveitamento que a 

mesma não tivesse seus conhecimentos de operação restritos a um único tipo de 

máquinas ou tipo de operação. 

Na fabricação enxuta, o operário deve ser treinado tanto para executar as tarefas 

em diferentes tipos de máquinas quanto na operação de múltiplos processos, 

acompanhando o fluxo de produção do produto ou serviço a ser executado. Essa é uma 

das principais características que diferencia o operário de produção em massa, 

especializado ao extremo, do operário do sistema enxuto de fabricação, o qual requer 

maior flexibilidade de atuação na produção e a própria manutenção autônoma de seu 

equipamento. 

 

2.1.9.8. CÉLULA DE PRODUÇÃO. 

 

A célula de produção consiste em alocar máquinas, equipamentos, pessoal de 

produção, informação e até mesmo a comunicação de pedido dos clientes de forma que 

haja um fluxo fluente no processo de fabricação, criando um arranjo físico que obedeça 

aos objetivos estratégicos da produção, tais como: flexibilidade de operação e mão de 

obra na fabricação de família de produtos, fluxo contínuo de processo, eliminação de 

estoques intermediários, filosofia Just-in-time, minimização dos transportes, 

autonomação e separação do operário da máquina entre outras características do sistema 

Lean de produção (Silva, 1998). O objetivo é que o leiaute atenda tanto ao fluxo de 

processo do produto como o fluxo de pessoas, formando assim desenhos em forma de 

“U”,”V”, “L”, “S”,  etc., sendo  os operários dispostos de forma a facilitar a cooperação 

mútua, reduzindo o número da força de trabalho e consequentemente aumentando a 

produtividade. 
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2.1.9.9. TRABALHO PADRONIZADO (STANDARDIZED WORK) 

 

O trabalho padronizado está intimamente ligado à 1ª regra de uso, estabelecendo 

os procedimentos para a execução do trabalho, documentando-os minuciosamente, 

como forma de orientação aos funcionários de como proceder em suas atividades, 

evitando desperdício em suas ações e possibilitando assim uma diminuição da 

variabilidade e consequente melhoria da qualidade.  

Uma operação padrão é composta de três elementos principais: o tempo de ciclo, 

as rotinas de operação e a quantidade de material em processo (Moden,1997), e devem 

sempre ser disponibilizadas junto ao posto de trabalho pertinente (Imai, 1996). 

Diferente de outras organizações, o trabalho padronizado não é utilizado como 

elemento que tolhe, burocratiza ou é aplicado de forma coercitiva sobre os funcionários, 

mas sim como elemento para consciência destes, levando em conta a necessidade de 

eliminação da variabilidade como forma de combater problemas no processo e a 

necessidade de estabelecer um ambiente onde seja possível aferir os resultados das 

diferentes hipóteses de implementação de melhorias na organização (melhoria 

contínua), comparando-as assim com os resultados obtidos pelos padrões de trabalhos 

anteriormente estabelecidos (Spear, 1999). 

Segundo Steven Spear e H. Kent Bowen (1999): 

 

As atividades, as conexões e os fluxos de produção em uma fábrica da 
Toyota são rigidamente roteirizados ao mesmo tempo em que suas 
operações são tremendamente flexíveis e adaptáveis. Suas atividades e 
seus processos são constantemente desafiados e pressionados a atingir 
um nível mais alto de desempenho para garantir que a empresa 
continue a inovar e a melhorar (Spear, 1999, p.98). 

 

 

2.1.9.10. NIVELAMENTO E BALANCEAMENTO DA PRODUÇÃO. 

 

A característica do sistema Lean de produção é a diminuição do inventário. Para 

isso, ele utiliza o conceito de Heijuka, ou seja, o nivelamento da quantidade e dos tipos 

de produtos ou serviços como forma de melhor programar a produção e assim 

possibilitar a aplicação do conceito de JIT pela diminuição nas variações da própria 

programação da produção (GHINATO, 2000).  Isso é feito através do conceito de fluxo 

unitário; quando isto não é possível, a produção é feita em pequenos lotes, numa 



Capítulo 2                                                                                       Fundamentação Teórica 

40 
 

sequência determinada de tipos e quantidade de produtos a serem produzidos, 

respeitando o objetivo de redução do lead time e takt-time do sistema, tornando a 

fabricação mais flexível na diversidade de produtos e melhorando a rapidez e 

capacidade de atendimento ao cliente. 

Paralelamente ao nivelamento, é feito o balanceamento da produção, procurando 

alocar as tarefas a serem realizadas no produto ou serviço por um processo, levando em 

conta igualmente a capacidade produtiva do processo subsequente, tendo como meta o 

atendimento ao Takt-time, que representa o ritmo necessário para atingir a demanda dos 

clientes (GHINATO, 2000).  

 

2.1.9.11. TPM  

 

O TPM atua na produção Lean com cinco objetivos principais (Silva, 2008): 

 

 Maximizar a eficiência dos equipamentos utilizados na produção; 

 Desenvolver um sistema de manutenção produtiva para a vida do 

equipamento; 

 Envolver todos os departamentos no planejamento, desenvolvimento, uso 

ou manutenção dos equipamentos com a implementação da filosofia 

TPM; 

 Envolver todos os níveis da organização, da gerência até o chão de 

fábrica; 

 Promover a motivação e um sentido de zelo entre os operadores e suas 

máquinas, e desenvolver a auto-manutenção. 

 

TPM é um conjunto de estratégias, destinadas a criar no pessoal da produção um 

sentimento de posse em relação aos seus equipamentos, buscando assim uma relação de 

zelo e manutenção destes como forma de aumentar a disponibilidade, eficiência, 

confiabilidade e qualidade na produção. Um exemplo prático de implantação da 

estratégia TPM na produção pode ser visto no livro Simplesmente Just-in-time, em que 

Bezerra (1990) relata sua experiência na Maxion S/A. 

O programa de introdução ao TPM na Maxion S/A foi dividido em 8 etapas, 

cronologicamente dispostas, que buscam criar uma relação de cuidado com o 

equipamento de trabalho, a saber: 
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1. Limpeza Básica – A máquina e sua área de trabalho deverão estar 

permanentemente limpas, livre de manchas de óleo, graxa e poeira, tendo os resíduos de 

matéria prima e detritos do processo um destino (recipiente ou local) determinado. 

2.  Elaboração da folha de verificações de rotina – Deverá ser elaborada uma lista 

de verificações rápidas que serão feitas pelo usuário periodicamente (dia-a-dia, 

semanalmente, quinzenalmente, etc.), com a finalidade de evitar possíveis problemas de 

paradas nas máquinas e equipamentos durante o período de trabalho. 

3. Verificação se as rotinas estão sendo executadas – Comprovar que os 

operadores estão executando as etapas anteriores conforme especificado, bem como se a 

capacidade da máquina está sendo respeitada. 

4.   Localização de defeitos e execução de pequenos reparos – O operário deve 

usar seus sentidos para antecipar-se a possíveis quebras (barulhos, temperatura, cheiro 

estranho, etc.), estar apto a realizar pequenos reparos e identificar problemas, 

solicitando reparos de maneira específica e antecipada para equipes de manutenção 

quando necessário. É a intimidade entre a máquina e o usuário. 

5.  Eliminação de desperdício – Verificar se existe desperdício, perdas ou mal uso 

das utilidades (ar comprimido, óleo, combustível, gases, energia, etc.) na área de 

trabalho, consertando ou substituindo quando necessário. 

6. Implantação e execução das verificações de rotina oficial – Verificar se as 

rotinas estão sendo cumpridas conforme determinado nas etapas anteriores. 

7. Execução de manutenção espontânea e trabalho compartilhado – O usuário 

estará fazendo pequenas manutenções para as quais tenha capacidade e ferramentas para 

executar, bem como pequenas melhorias propostas por ele mesmo, como proteções e 

adição de pequenos dispositivos que visem a melhoria de performance e segurança nas 

operações. 

8. Certificação TPM – Entrega formal aos usuários do certificado de área TPM, 

com a participação da direção.   

 

Na produção enxuta haverá sempre a necessidade de manter as máquinas em bom 

estado e com confiabilidade de uso pela própria disposição da produção em célula de 

produção, diferentemente da produção em massa, que possui várias máquinas iguais, 

dispostas em uma única área de trabalho, bem como a redução dos estoques no sistema, 

o que diminui a capacidade de amortecer variações causadas por problemas no sistema. 
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A implementação do TPM busca diminuir as seis grandes formas de perda de 

rendimento dos equipamentos e máquinas, assim divididas: a perda por paradas; perda 

por quebra de máquinas e paradas por necessidade de mudança de linha e regulagem; 

perda por mudança de velocidade (performance da máquina); perda por parada 

temporária da máquina; perda por queda de velocidade na operação; e finalmente a 

perda por fabricação de produtos defeituosos, referente à produção de peças com 

defeitos, necessidade de retrabalho e perdas para entrada em operação (Silva, 2008). 

O JIPM (Japan Institute of Plant Maintenace) designou oito pilares para 

sustentação do desenvolvimento do TPM, assim descritos: 

 

1. Melhorias individualizadas – refere-se a um conjunto de atividades que visam 

obter a eficiência máxima dos equipamentos pela utilização plena de suas respectivas 

funções e capacidades.  

2. Melhorias planejadas – é o processo de designação de mantenedores para os 

equipamentos e máquinas e o estabelecimento do sistema de manutenção ideal, junto 

àqueles, de forma a eliminar perdas e garantir a eficiência e eficácia de seus resultados. 

3. Controle inicial – registro das melhorias implementadas e identificação de 

projetos de melhoria de eficiência das máquinas e equipamentos, ou mesmo substituição 

dos equipamentos através de novas aquisições justificáveis. 

4. Educação e treinamento – cria um sistema desenvolvedor das pessoas 

envolvidas no processo, motivando-as e capacitando-as ao pleno desenvolvimento de 

suas atividades, de maneira responsável e eficiente. 

5. Manutenção autônoma – desenvolvimento dos operadores, habilitando-os a 

executarem pequenas tarefas de manutenção rotineiras dentro das atividades de 

produção. 

6. Manutenção da qualidade – elimina perdas relativas à qualidade do 

equipamento e que estejam por influir na qualidade do produto por ele produzido. 

7. Administração e escritório (melhorias administrativas) – busca melhorar o 

sistema de informação com o objetivo de melhoria nos processos administrativos. 

8. Segurança, higiene e meio ambiente – estabelecer ações efetivas que eliminem 

condições inseguras de trabalho e problemas de higiene na área, ou venham por agredir 

o meio ambiente, inclusive os ativos da empresa.  
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2.1.9.12. TEMPO DE SETUP - TRF TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTA. 

 

Redução do tempo de setup é a busca pela diminuição do tempo de ajustes nas 

máquinas devido à necessidade de produzir diferentes tipos de produtos em reduzido 

tamanho de lotes, e, consequentemente, viabilizando o nivelamento e balanceamento da 

produção (Shingo, 1996).  

A redução do tempo de setup utiliza a separação entre o setup interno e o setup 

externo como forma de redução dos tempos. Assim, tudo que pode ser feito na mudança 

de setup da máquina durante o funcionamento da mesma deverá ser executado (setup 

externo), e o que só pode ser feito com a parada da máquina (setup interno) deverá ser 

feito, de preferência, com apenas um toque (OTED). O próprio projeto da máquina 

deverá basear-se nestes conceitos (Shingo, 1996).   

 

 

2.1.9.13. INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES. 

 

O Lean preconiza um relacionamento estreito, benéfico e de longo prazo entre 

fabricantes e fornecedores como forma de garantir benefícios mútuos através da 

colaboração entre estas partes, seja pela necessidade de estabilidade na cadeia de 

suprimentos, melhoria da qualidade da matéria-prima e insumos, desde a origem ou até 

mesmo no desenvolvimento de produtos, seja pelo estabelecimento de estratégias que 

possam agregar vantagens competitivas desde a produção dos futuros fornecedores 

(Liker, 2007). 

Um efeito sobre esta nova maneira de se relacionar com fornecedores é a própria 

diminuição de sua base (menor número de fornecedores), estabelecendo contratos de 

maior prazo de duração e muitas vezes a adoção de parcerias com ajuda técnica e de 

investimentos entre a fábrica e os fornecedores. 

O preço continuará importante, porém não será de maneira nenhuma a única 

forma de avaliação para os contratos entre as empresas (Liker, 2007).  

 

2.1.9.14. POKE-YOKE 

 

Poke-Yoke é o nome que se dá aos dispositivos que impedem a execução de 

produtos ou serviços defeituosos. Tal dispositivo nasce desde a fase de projeto, tanto de 
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produção quanto do produto em si. Segundo Shingo, (1996, p. 55), “o poke-yoke 

possibilita a inspeção 100% através do controle físico ou mecânico”.  

Esse dispositivo atua ainda de forma a garantir a qualidade durante a execução do 

trabalho, mais próxima da origem, detectando falhas, seja pelo método de controle que 

impede a produção com defeito, seja pelo método de advertência, avisando o 

trabalhador do problema (Shingo, 1996). 

O método a ser utilizado dependerá da gravidade e repercussão que o defeito terá 

sobre o cliente (GHINATO, 2000). 

A classificação do sistema usado no poke-yoke está dividida de acordo com seu 

propósito e de acordo com as técnicas utilizadas. De acordo com Shingo (1996): 

 

1. De acordo com o propósito - os dispositivos poke-yoke têm a função de regular 

o sistema, ou seja, de corrigir erros que possam causar defeitos no produto. O método 

utilizado para isto pode ser o de controle (a linha/máquina para de operar para que a 

ação de correção seja efetuada e o método de advertência (um dispositivo sinaliza a 

ocorrência da anomalia, porém não para a operação, cabendo ao operador o julgamento 

da interrupção ou não da máquina/linha de produção). 

2. De acordo com as técnicas utilizadas - correspondem ao como os dispositivos 

poke-yoke executam a função de detecção do problema. Essa detecção pode ser pelos 

métodos de contato, em que problemas de dimensões, presença de componentes ou 

forma do produto são detectados por dispositivos de contato mecânico e/ou elétricos; 

métodos de conjunto, em que dispositivos detectam se as operações estão sendo 

realizadas numa sequência de passos e movimentos pré-definidos; e o método de etapas, 

em que o dispositivo poke-yoke impede, através da detecção dos movimentos 

padronizados, a realização de uma etapa que não faz parte de determinada operação. 

A implantação de um dispositivo poke-yoke exige a análise e priorização dos erros 

em relação à frequência de sua ocorrência e sua influência para o produto, além da 

relação custo-benefício para a adoção do mesmo.  

 

2.1.9.15. ANDON 

 

Andon é um sistema de controle visual que indica em um painel a necessidade de 

intervenção imediata dos supervisores (rede de ajuda), permitindo até mesmo que o 

operário pare a produção, caso algum problema afete a qualidade na produção de 
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determinado produto, até que haja uma solução definitiva, que impeça a repetição do 

problema (GHINATO, 2000). Não obstante esta simples explicação, é válido destacar a 

enorme importância desta ferramenta para o processo de melhoria contínua na produção 

enxuta e para participação dos funcionários neste processo (Liker, 2009). 

   

2.1.9.16. KANBAN 

 

Kanban é usado como forma de regular o fluxo de materiais na produção, 

possibilitando a comunicação da informação direta entre os diferentes processos da 

linha (cliente/fornecedor), através da sinalização do que, quanto e quando produzir 

(GHINATO, 2000). Funciona geralmente através de cartões, podendo ser apresentado 

de outras formas, em que informações são anotadas e dispostas na produção de forma a 

possibilitar um sistema de produção puxado (Liker, 2007). 

Equivocadamente, alguns autores consideram o Kanban como sinônimo de Just-

in-time, muitas vezes se referindo a todo o Sistema Toyota de Produção, o que é um 

equívoco ainda maior (Slack et al. 1997, p. 486).  

Kanban, palavra que quer dizer cartão em japonês, de maneira simplificada, é a 

sinalização ao processo fornecedor de que o processo cliente necessita de mais material, 

ou seja, a ordem de produzir determinada tarefa é feita pela tarefa subsequente, 

determinando assim um balanceamento no fluxo de produção e operacionalizando o 

conceito Just-in-time.  

Nos cartões estão as informações necessárias de quantidade de produção, tempo 

de produção, método, quantidade de transferência ou sequência, hora de transferência, 

destino, ponto de estocagem, equipamento de transferência, container, etc. Enfim, tudo 

que é necessário ao executor da tarefa produzir de maneira eficaz num sistema puxado 

de produção (Slack et al, 1997). 

A utilização do Kanban possibilita ainda a eliminação do desperdício da 

superprodução, sendo que, para isto acontecer, este mecanismo de controle deverá 

obedecer algumas regras básicas, como: movimentar o kanban apenas quando o lote que 

este representa for consumido; não permitir a retirada de material sem seu Kanban 

respectivo; seguir a especificação da quantidade de peças do lote conforme determina o 

Kanban;  o Kanban deve estar sempre ligado fisicamente ao transporte do produto;  o 

processo precedente deve produzir sempre a quantidade retirada pelo processo seguinte; 
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nunca peças defeituosas deverão passar para o processo seguinte; e sempre processar os 

Kanban’s por ordem de chegada  (Silva, 2008). 

    

2.1.9.17. PULL SYSTEM – SISTEMA PUXADO 

 

Womack & Jones (1998) ressaltaram a importância do sistema enxuto pelo fato 

desse sistema não processar nenhum produto, a menos que seja necessário, ou seja, 

quando o cliente efetuar o pedido, devendo a empresa ser capaz de atendê-lo 

rapidamente. 

Esse conceito compõe a base do pilar JIT e consiste em produzir apenas aquilo 

que é necessário, quando for necessário, e visa evitar a acumulação de estoques de 

produtos e à própria racionalização dos recursos da organização, mediante a produção e 

fornecimento daquilo que o cliente deseja, quando o cliente precisar, nem antes e nem 

depois. Ou seja, o cliente puxa a produção, acarretando assim ganhos no sistema 

produtivo em custos pela diminuição de estoques intermediários (ganhos em 

velocidade), por se concentrar em executar somente o que o cliente deseja 

(flexibilidade), pela utilização do lote unitário ou reduzido de peças, executando um 

trabalho com qualidade e bom atendimento ao cliente (Womarck, 1998) e (GHINATO, 

2000). 

O sistema puxado caracteriza-se por produzir somente o que for vendido, tendo 

sua programação de produção simplificada e auto-regulável pela utilização do Kanban 

para seu controle, balanceamento e reposição de estoques (GHINATO, 2000).  

 

2.1.9.18. TEMPO DE CICLO, LEAD TIME E TAKT-TIME. 

 

A questão tempo tem um aspecto crucial para o sistema Lean de produção, 

principalmente no que se refere à filosofia Just-in-time. 

O tempo no sistema Lean é analisado, conceituado e apresentado de 3 (três) 

maneiras diferentes (Rother & Shook, 2003), (GHINATO, 2000), (George, 2004): 

 

 Tempo de ciclo é o tempo necessário para execução de um determinado 

processo na fabricação de uma unidade do produto ou na prestação de um 

serviço. É o tempo que se leva para executar as tarefas necessárias na 

produção e que depois será repetido sucessivamente em ciclos. O tempo de 
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ciclo é determinado pelas condições operacionais da célula ou linha, tendo 

como elementos determinadores: o tempo de processamento e o número de 

trabalhadores. O tempo de ciclo é limitado pelo tempo de execução da 

operação, ou operações realizadas na máquina, ou posto mais lento (teoria 

da restrição).  

 Lead Time é o tempo que se leva para entregar um produto ou serviço do 

pedido até a entrega. Ele pode ser calculado pela relação entre a 

quantidade de trabalho em processo (WIP) sobre o índice médio de 

conclusão (George, 2004). O Lean utiliza este conceito não apenas em 

questões operacionais, mas sim no aspecto conceitual, procurando a 

diminuição do Lead Time de duas formas distintas: a primeira, através do 

aumento do índice de conclusão, conseguida através do aumento da 

capacidade, seja pela automação, seja por outro meio que geralmente 

requeira mais recursos da empresa; a segunda e mais interessante desta 

relação seria através da diminuição do trabalho em processo, sendo esta 

forma de atuar o objetivo e característica do sistema Lean, principalmente 

na ideia de eliminação das tarefas que não adicionam valor aos olhos do 

cliente e no próprio combate ao desperdício nas organizações (George, 

2004).     

 Takt-Time é definido como a velocidade em que a linha de produção deve 

trabalhar para atender a demanda, ou seja, é o ritmo que a produção deve 

trabalhar a fim de atender aos pedidos dos processos clientes. Pode ser 

calculado pela razão entre o tempo disponível na produção pela procura 

por unidades produzidas durante este tempo disponível (Rother & Shook, 

2003) e (GHINATO, 2000). O Takt-time permite uma programação 

precisa, estável e sincronizada da produção, além de uma forma de 

medição de desempenho instantânea em relação ao número de unidades 

produzidas e a procura pelas mesmas, proporcionando um maior controle 

da produção. O Takt-time ajuda também a dimensionar as células de 

produção, bem como determinar as necessidades referentes ao trabalho em 

curso, sendo responsável pela operacionalização do tempo, no conceito 

Just-in-time da produção enxuta.    
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2.1.9.19. FLUXO CONTÍNUO 

 

Fluxo contínuo é considerado a forma mais eficiente de produção por minimizar a 

necessidade de estoques intermediários na fabricação, reduzindo o tempo de fabricação, 

melhorando o controle de qualidade, pois qualquer defeito é imediatamente detectado 

pelo processo posterior ao mesmo. Enfim, o fluxo contínuo apóia os objetivos e 

princípios do sistema Lean. 

O sistema LEAN, sempre que possível, utiliza o lote unitário como forma de 

transferência entre seus processos de fabricação, criando assim um fluxo contínuo 

dentro da fabrica. Quando isso não é possível, o LEAN utiliza o kanban para estabelecer 

o fluxo contínuo (Rother & Shook, 2003) e (GHINATO, 2000).   

 

2.1.9.20. HOSIN KANRI e FMDS (DMS) 

 

O termo japonês Hoshin é composto por duas palavras: A palavra Ho significa 

direção e a palavra Shin significa ponteiro. A junção dessas duas palavras quer dizer o 

ponteiro que indica a direção e também significa alinhamento, o que condiz com a 

gestão por diretrizes da Toyota (Liker & Hoseus,2009), (Campos, 2004). 

O Hoshin Kanri é a ferramenta utilizada no sistema enxuto para estabelecer e 

comunicar os aspectos estratégicos de negócio da organização, definindo-os e 

desmembrando-os para todos os demais níveis organizacionais, através de metas 

mensuráveis, que deverão ser utilizadas pelos demais membros da organização como 

base para o alinhamento das tomadas de decisão e resolução de problemas (Liker & 

Hoseus, 2009), (Campos, 2004). 

O Hoshin Kanri é parte integrante do processo de administração do chão de 

fábrica (FMDS ou DMS), através de um sistema de indicadores (Metrics) que 

convergem, nível por nível, para o atendimento dos requisitos do negócio (Business 

Case), explicitamente apresentados em cada parte da organização até o chão de fábrica 

da mesma. 

No FMDS ou DMS também será feito o acompanhamento diário dos resultados 

do trabalho e a comparação com os padrões estabelecidos, como forma de detecção de 

desvios (problemas) e estabelecimento das contramedidas para solução dos desvios. 

Esta forma simples de integração e alinhamento entre a estratégia e o 

acompanhamento diário dos resultados proporciona um diferencial enorme para alcance 
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dos objetivos de longo e médio prazo para a organização, sendo talvez um dos segredos 

do desempenho da Toyota.  

  

2.1.10. ÁREAS DE APLICAÇÃO DO LEAN 

 

 Pensar em restringir o uso do pensamento LEAN apenas à área de produção, 

além de um desperdício enorme de capacidade de melhoria da organização, pode até 

inviabilizar seu pleno desenvolvimento. 

O entendimento da dimensão multifuncional de sua filosofia, assim como os 

desdobramentos externos à organização são condições necessárias à exploração dos 

benefícios que tal filosofia traz ao funcionamento da empresa. 

Como forma de entender melhor o que se quer afirmar, serão descritas algumas 

contribuições do LEAN em diferentes, porém não menos importantes, áreas da 

organização. 

  

2.1.10.1. SEDP – SISTEMA ENXUTO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTO  

 

O SEDP desempenha um papel relevante para o sucesso do sistema enxuto, 

principalmente no aspecto competitivo do mesmo, sendo este sistema o responsável por 

desenvolver os projetos referentes a novos produtos da empresa. 

Segundo Morgan & Liker (2008, p.34), “sistema sugere múltiplas partes 

interdependentes que interagem a fim de criar um todo complexo.” 

Não é só ao aspecto referente à pesquisa e inovação que o SEDP difere e se 

destaca, mas a própria estrutura e forma de atuar dentro da organização e junto aos 

parceiros que faz dele um grande aliado para atingir o elevado padrão de eficiência e a 

eficácia de resultados organizacionais (Morgan & Liker, 2008). 

Segundo o livro Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto (Morgan & 

Liker, 2008), existem 3 subsistemas principais que compõem o SEDP: o de Processo, o 

de Pessoal e o de Ferramenta e Tecnologia. 

O subsistema processo é formado por 4 (quatro) princípios e abrange todas as 

tarefas e sequências exigidas para levar o produto da fase de conceito até o começo de 

sua produção, utilizando-se principalmente da informação das necessidades do cliente, 

características de produtos anteriores, dados sobre produtos competidores, princípios de 
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engenharia e uso de sistemas integrados de informação de forma a garantir uma 

vantagem competitiva ao produto. 

O primeiro princípio do subsistema processo é identificar o valor definido pelo 

cliente para separar valor agregado de desperdício, ou seja, o próprio conceito LEAN 

de valor, apresentado na 1ª das 5 (cinco) etapas do Lean Thinking de  Womack & Jones 

(1998), aplicado desta vez no desenvolvimento do produto. Esse primeiro princípio 

comunica a todos os envolvidos no processo o que o cliente deseja obter para que não 

haja desperdício criado por engenharia ineficiente, resultando assim em baixos níveis de 

desempenho em produtos/processos, desperdício no processo de gestão de 

desenvolvimento de produtos e problemas comumente encontrados no período de 

desenvolvimento do projeto, pela falta de uma visão unificada e definida pelo cliente 

(Morgan & Liker, 2008). 

O segundo princípio do subsistema processo é o de concentrar os esforços na fase 

inicial de desenvolvimento do produto para que a máxima flexibilidade do projeto seja 

alcançada, com o menor custo possível, sendo útil para isto uma abordagem 

multifuncional integrada entre projeto, engenharia e manufatura, evitando o desperdício 

de recursos com necessidade de reprojeto em etapas mais avançadas do mesmo, 

intimamente ligado à preocupação em ouvir todas as áreas envolvidas, aprendido na 

ferramenta A3.  

O terceiro princípio é criar um nivelamento de fluxo do processo de 

desenvolvimento do produto para garantia de agilidade deste, o que é feito através da 

identificação das semelhanças de tarefas e de sequência no seu processo de 

desenvolvimento, otimizando assim os recursos através da formação de “oficinas de 

trabalho”, com conhecimentos funcionais específicos para estas tarefas (trabalho em 

equipe). 

O quarto princípio refere-se à utilização da padronização rigorosa para redução da 

variabilidade para criar flexibilidade e resultados previsíveis, o que é feito através da 

padronização do projeto (desenvolvimento de uma arquitetura conjunta, com 

modularidade e reutilização de componentes compatíveis), uma padronização de 

processos (projeto de produtos compatíveis com a utilização de plantas de produção 

padronizadas, com processos de manufatura padronizados) e por último a padronização 

dos conjuntos de competência em engenharia (formação de equipes estáveis de 

desenvolvimento, o que não quer dizer permanentes). 
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O segundo subsistema é o de pessoal e envolve o recrutamento, seleção e 

treinamento de engenheiros, aprendizagem sobre aspectos de liderança, cultura e da 

própria estrutura de funcionamento do sistema de desenvolvimento enxuto de produtos.      

O subsistema pessoal é composto por 6 (seis) princípios. 

O primeiro princípio é a escolha um engenheiro chefe que integre e seja 

responsável por todo o sistema de desenvolvimento do produto, do início ao fim do 

mesmo. Esse engenheiro é o responsável por decidir pontos importantes sobre o projeto 

e informar à direção da empresa, com exatidão, o status de cada um dos projetos em 

andamento, diferindo assim de um simples gestor de projeto por possuir total 

ascendência sobre os demais membros da organização, sejam eles ligados diretamente 

ao projeto ou mesmo da própria operação de manufatura, como gerentes de fábrica, por 

exemplo, sendo o cargo de engenheiro um dos cargos mais almejados dentro da 

organização e o de maior honra (Morgan & Liker, 2008). 

O segundo princípio é organizar o balanceamento entre a competência funcional e 

a experiência multifuncional como forma de equilibrar a necessidade técnica do projeto 

e o conhecimento funcional do sistema produtivo, evitando desenvolver um produto 

“fraco” em tecnologia ou muito pesado no referente à exigência de produção, sendo, 

portanto, considerado desperdício (visão holística da cultura Lean).  

O terceiro princípio é o do desenvolvimento de uma competência técnica superior 

em todos os engenheiros envolvidos no desenvolvimento do produto no intuito de 

buscar a excelência através de pessoas treinadas e altamente especializadas em sua 

função. 

O quarto princípio é o de integrar os fornecedores ao sistema de desenvolvimento 

de produtos, procurando criar um bom relacionamento com este e como forma de 

aproveitar qualquer possível vantagem competitiva em sua manufatura para o 

fornecimento dos componentes, ajustando e compatibilizando o produto ainda na fase 

de projeto (desenvolvimento da cadeia de suprimentos). 

O quinto princípio do subsistema pessoal é o de consolidação do aprendizado e da 

melhoria contínua dentro do sistema de desenvolvimento de produto, através de uma 

organização que reconhece os benefícios de aprender dentro do trabalho, utilizando-se 

da organização enxuta como vantagem competitiva (conceito Kaizen). 

O sexto e último princípio é o da construção de uma cultura de suporte à 

excelência e a melhoria contínua através da expressão e adesão absoluta aos valores da 
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organização pelos membros do sistema enxuto de desenvolvimento de produtos e o 

exemplo dos líderes da empresa (cultura lean). 

O subsistema ferramentas e tecnologia se refere a todos os recursos utilizados pelo 

SEDP para transformar o conceito do projeto em produto final, tais como CAD, 

tecnologia de máquinas, manufatura digital, softwares de suporte e simulação, etc. 

O subsistema ferramentas e tecnologia é composto de 3 (três) princípios. 

O primeiro princípio é o de adaptar a tecnologia à necessidade do pessoal e do 

processo. Em um SEDP, e no próprio sistema enxuto, poucas vezes se encara a adoção 

de tecnologia como solução isolada de melhoria competitiva, mesmo porque esta 

mesma tecnologia pode ser adquirida pelo concorrente. O que caracteriza o uso da 

tecnologia no SEDP é garantir que a tecnologia se adapte aos processos e ao pessoal do 

sistema, evitando dificuldades que gerariam perda de tempo e recursos para a empresa, 

mantendo assim sua simplicidade e eficiência. 

O segundo princípio do subsistema ferramentas e tecnologia é o de alinhar a 

organização mediante a comunicação simples e visual, através, principalmente, de 

documentos tipo A3, e o desdobramento de diretrizes (Hoshin Kanri) para a 

comunicação dos objetivos, tanto da organização no seu nível mais alto até o chão de 

fábrica, passando logicamente pela SEDP. 

O terceiro e último princípio é o de uso de ferramentas poderosas para 

padronização e o aprendizado organizacional como forma de criar um sistema 

evolucionário de desenvolvimento de produtos que acumule o conhecimento dos 

projetos anteriores e busque a melhoria contínua através do compartilhamento da 

experiência aos demais membros da organização, refletindo a preocupação com a 

melhoria contínua do sistema, conforme a conceito Kaizen. 

 
Figura 2.4: Elementos do Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produtos. 

 Fonte: Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto (Morgan & Liker, 2008).  
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2.1.10.2. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEAN. 

 

Um sistema de distribuição Lean apresenta uma abordagem diferente da 

abordagem de otimização e planejamento tradicionais, baseadas em previsões e que 

visam programar pedidos e estoque com intuito de reduzir custos destes componentes 

individualmente (Zylstra, 2008).  

O Lean busca criar operações de distribuição flexíveis, que respondam às 

necessidades de mercado variáveis, preocupando-se com o toda a cadeia produtiva 

(suprimento, produção e distribuição) em detrimento de perspectivas isoladas destes 

componentes no sistema (visão sistêmica e holística). 

A estrutura de um SDL pode ser representado por 5 (cinco) componentes 

principais: 

 

1. Política de serviços ao cliente – é a determinação dos parâmetros de ordens, o 

lead time e o nível de atendimento a ser prestado a um cliente ou grupo destes, 

ou mesmo a determinação dos parâmetros exigidos por um determinado tipo 

de produto ou grupo de produtos específico (visão de valor definido pelo 

cliente). 

2. Estratégia de pulmão – está ligada à competência operacional do SDL e visa 

assegurar que o processo enxuto possa ser executado, pois através do uso dos 

pulmões de abastecimento (buffers), procura-se isolar a variabilidade de 

demanda inerente ao mercado consumidor. O uso dos pulmões deverá ser feito 

de maneira otimizada, respeitando os critérios de necessidade quanto ao 

número de pulmões e à quantidade de produtos estocados nestes, procurando 

sempre a estabilidade de distribuição e os conceitos do JIT.  

3. No sistema de distribuição Lean, os pulmões são localizados próximos à fonte 

de suprimentos como forma de diminuir a flutuação da demanda para um 

único item de estoque, denominado de SKU – Stock-Keeping Unit –, e 

melhorar a flexibilidade do sistema (Zylstra, 2008).  

4. Ciclo de reposição – também de caráter operacional, representa as ligações 

entre os pulmões e a demanda real, determinada pelo cliente, sendo que, no 

caso de um SDL, devem ocorrer da maneira mais próxima, conectada e mais 

rápida possível, respeitando as implicações de custo total e as restrições do 

sistema (canais de distribuição, tempo de reposição, custo de entrega e padrões 
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de demanda). É a determinação das restrições do sistema que especifica o 

ciclo de reposição necessário para atender aos objetivos de velocidade e 

responsividade do sistema, sendo uma característica da distribuição enxuta 

entender o comportamento da variabilidade de demanda, de sua adequação e 

implicação no sistema como um todo, e não apenas nas questões de minimizar 

o custo de frete, usando para isso o controle de lead time de forma a torná-lo 

pequeno. Essa é a política ideal do SLD: o uso de entregas diárias e em rotas 

fixas, as quais, mesmo podendo impactar negativamente nos custos de 

transportes, em relação a todo o sistema de distribuição e mesmo de 

fabricação, traz enormes benefícios oriundos do conceito de fluxo contínuo do 

sistema Lean. 

5. Abordagem puxada – é a ligação final entre as necessidades dos clientes, as 

operações internas e os fornecedores. O ponto de partida para esta abordagem 

é a demanda do cliente, definindo esta como o próprio consumo real do 

produto, e não uma transferência de mercadoria para o depósito do cliente. 

Esta diferença se faz necessária na implementação de um SDL, pois este 

procura vantagens combinadas em toda a cadeia através da sincronização do 

fluxo a montante com a demanda real, utilizando-se desta para a 

racionalização da cadeia produtiva como um todo. 

 

O SDL tem como ideal um sistema em que a cada unidade consumida, outra é 

colocada no canal de reposição para ser entregue no ponto de consumo. Este 

comportamento é chamado de “sistema puxado” (Zylstra, 2008).  

A capacidade operacional e de fornecimento – composta de elementos que servem 

de base para a estruturação e o funcionamento de um SDL na organização –, juntas, 

determinam a capacidade de atuar de forma enxuta, não só da distribuição, mas da 

organização como um todo. 

 O primeiro desses elementos é o conceito de Lead time reduzido, que permite 

melhorias de custo no sistema pela redução da necessidade de seguranças (estoque), 

oriunda da maior velocidade de resposta da cadeia produtiva e, em especial, ao 

atendimento do pedido do cliente no sistema puxado.  

O segundo elemento refere-se à redução da variabilidade. Sabe-se que todo 

processo varia e que a própria filosofia Six Sigma foca no combate a esta variação, 

principalmente nos processos de produção dos produtos/serviços. Entretanto, apenas o 
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combate a essa variação não é o bastante. Como dito anteriormente, o sistema enxuto 

trabalha puxado pela demanda e esta tem como característica a variação. Entender esse 

comportamento e compará-lo com os limites de competências atuais é essencial ao 

sucesso do SDL e à organização como um todo. 

O terceiro elemento da capacidade operacional e de fornecimento a ser 

desenvolvido para um SDL é o de trabalhar em lotes menores, apesar de considerar que 

lotes maiores diminuem custos de fornecimento. Quando comparados os efeitos do SDL 

sobre toda a cadeia produtiva, percebe-se uma influência negativa, não só nos custos, 

mas na flexibilidade do sistema como um todo, lembrando assim o combate à 

superprodução, que esconde outros desperdícios no sistema produtivo.   

Os 3 (três) elementos da capacidade operacional e de fornecimento são capazes 

por si só de ajudarem em muito um sistema de distribuição, mas só conseguirão 

desenvolver todo seu potencial em uma organização enxuta (Zylstra, 2008). 

 
Figura 2.5: Estrutura de Distribuição Enxuta. 

 Fonte: Distribuição Lean (2008 p.36).   

 

2.1.11. SISTEMAS DE IMPLEMENTAÇÃO E MEDIÇÃO DO GRAU LEAN. 

     
Na tentativa de aferir as vantagens que a filosofia Lean traz às organizações, 

foram realizados diversos estudos teóricos e aplicações práticas, com e sem a 

participação de entidades e associações de classe (Nogueira, 2008). 

Os estudos apresentados podem ser divididos em 2 (dois) grupos principais: 
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1) O de avaliação do grau de implementação do Lean nas organizações, 

destacando-se os seguintes estudos:  métodos de Karlsson e Ahlström (1996), de 

Sánchez e Pérez (2001) e o de Fernandes et al (2005). 

2) Os métodos de avaliação do Lean dentro das empresas, nos quais estão os 

métodos Shingo Prize (1988), o Lean Enterprise Model (LEM, 1998), as normas SAE 

(Society of Automotive Engineers, 1999), J4000 (identificação e medida das melhores 

práticas para implementação de operações enxutas), J4001 (implementação de 

operações enxutas – manual do usuário) e RR003 (exemplos de melhores práticas de 

conversão para o conceito enxuto na indústria automotiva).  

Todos esses autores e métodos propõem, de uma maneira ou de outra, um 

conjunto de indicadores para medição de desempenho, fato este que vem apoiar o uso 

desses estudos na metodologia de implementação tema deste trabalho. 

No artigo apresentado durante o ENEGP 2008, denominado Proposta de uma 

Matriz de Indicadores para Avaliação de Desempenho de Práticas Enxutas, Nogueira 

& Casalinho afirmam que: 

 
Os pontos fracos desses métodos são a falta de clareza acerca de como 
estes indicadores propostos devem ser coletados e interpretados, bem 
como, a ausência de avaliação de um conjunto abrangente de típicas 
práticas enxutas (Nogueira & Casalinho, 2008, p.05) 

 

Serão apresentados a seguir alguns desses estudos. 

 

2.1.11.1. NORMAS SAE J4000, J4001 E RR003 (1999) 

 

Criada em agosto de 1999 pela SAE (Society for Automotive Engineers), a norma 

SAE J4000, denominada identificação e mensuração de melhores práticas na 

implementação de uma operação enxuta, busca formar uma metodologia para ordenar e 

aferir, juntamente com seu complemento (de novembro de 1999, a SAE J4001, 

denominada de manual do usuário para a implementação de uma operação enxuta, e a 

RR003, exemplos de conversão para as melhores práticas de empresas do setor 

automobilístico, o nível de aderência que as diferentes empresas, aquelas que adotaram 

práticas de implementação de uma operação enxuta, encontram-se (Nogueira, 2008) e 

(Satoro & Calarge, 2007).   
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A SAE J4000 tem sua seção principal composta de 52 componentes, divididos em 

6 elementos, os quais avaliam o grau de implantação dos princípios de operações 

enxutas em uma empresa. 

Cada elemento da norma tem como objetivo avaliar um aspecto da organização, a 

saber: 

 

  Elemento1 (Ética e organização) – Afere o grau de aderência que a 

direção e alta gerência possuem com o sistema de produção enxuta, 

através da análise dos planejamentos estratégicos por estes 

implementados, bem como as ações e resultados obtidos em todos os 

níveis organizacionais que estejam em acordo com esta filosofia; 

  Elemento 2 (Pessoas e RH) – Afere a participação dos membros da 

organização e a relação destes com o grau de liberdade para a tomada de 

decisão dos diferentes níveis hierárquicos, sendo melhor avaliada aquela 

empresa que possuir uma maior participação para a tomada de decisão em 

um nível hierárquico mais baixo (característica da sistema Lean); 

  Elemento 3 (Sistema de Informação) – Afere como a organização 

estrutura o sistema de informação de qualidade (úteis) para a tomada de 

decisão. Quanto mais democratizada a informação, maior será a 

possibilidade do uso por parte das equipes hierarquicamente inferiores em 

suas ações e a rapidez de acesso aos resultados de desempenho 

promovidos pela tomada de decisão, característica almejada pela 

organização Lean e intimamente ligada à motivação e o processo de 

melhoria contínua do Lean; 

  Elemento 4 (Relação Cliente/Fornecedor e Organização) - Afere o grau de 

parceria, colaboração e afinidade estratégica que a organização possui em 

relação aos fornecedores dentro da filosofia Lean, bem como a 

participação e congruência entre as ações realizadas por estas e a idéia de 

agregar valor para o cliente.  

  Elemento 5 (Produto e Gestão do Produto) – Afere a estrutura 

organizacional em relação ao desenvolvimento e gestão do produto pela 

utilização de ferramentas e equipes multidisciplinares que possam reduzir 
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o tempo de seu lançamento e melhorar seu desempenho no tocante a custo, 

qualidade, confiabilidade e satisfação do cliente; 

  Elemento 6 (Produto e Fluxo de Processos) – Afere a estratégia, estrutura 

e fluxo de produção organizacional em relação à sincronia entre a 

organização e a necessidade e satisfação do cliente. 

 

A avaliação do grau de implementação e aderência da organização é feita através 

de 52 afirmações, chamadas pela norma de componentes, divididas entre cada um dos 6 

elementos anteriormente citados, são feitas afirmações que procuram caracterizar 

aspectos relevantes da implementação dos princípios da operação enxuta. Embora cada 

um dos elementos tenha igual peso na implementação, a importância relativa de cada 

um para o sucesso da implementação do Sistema Lean Production é refletida pelo 

número de componentes relacionados a cada elemento (Lucato et al, 2004).  

A Norma J4000 define um número especifico de componentes, assim como um 

peso de importância para cada elemento, como apresentado na figura 6. 

As normas SAE definem ainda pré-requisitos para a implementação da produção 

enxuta em relação às afirmações componentes de um elemento. Assim, a afirmação do 

elemento 1 (ética e Organização) deverá ter os seus itens 1.9, 1.11 e 1.12 aprovados, 

pois, sem estes, não haverá sua aprovação;  no elemento 2 (Pessoas  R.H.), os requisitos 

aprovados deverão ser o 2.6, 2.10,2.11 e 2.12, sem os quais o elemento 2 não poderá ser 

aprovado; e no elemento 3 (Sistema de informação), as afirmações dos itens 3.2 deverão 

ser aprovadas. Os demais elementos (4, 5 e 6) não apresentam pré-requisitos 

estabelecidos para seus elementos. 

Qualquer inconsistência no cumprimento desses pré-requisitos é considerada 

impeditiva para afirmações do referido elemento (Nogueira, 2008) e (Satoro & Calarge, 

2007).  

 
Figura 2.6: Elementos, temas, componentes e peso percentual da norma SAE J4000. 

 Fonte: (Nogueira, 2008).   



Capítulo 2                                                                                       Fundamentação Teórica 

59 
 

          A cada um dos componentes é associada uma escala de medição do nível de 

implementação, variando de 0 a 3,  a qual orienta a comparação do nível de aplicação do 

componente em função das melhores práticas aplicadas na indústria (Vergna & 

Maestrelli, 2005), conforme apresentado abaixo: 

 
Figura 2.7: Escala de medição do nível de satisfação em comparação as melhores práticas. 

 Fonte: (Nogueira, 2008).   

 

Tal escala, infelizmente, traz um grau de subjetividade, pois existirá sempre uma 

indefinição quanto ao que venha a ser satisfatório ou não, o que acaba por influenciar a 

qualidade de seu resultado, ponto de vista apoiado por Nogueira (2008), quando afirma 

que as citadas normas apresentam requisitos de avaliação difíceis de serem aplicados. 

A próxima etapa para o cálculo do Grau de Aderência da empresa ao Sistema 

Lean Production consiste em transformar as pontuações apresentadas em porcentagem.  

Este cálculo pode ser realizado por meio da fórmula abaixo: 

 
Por fim, o Grau de Aderência (GA) das empresas ao Sistema Lean Production, 

segundo a Norma J4000, pode ser calculado por meio do somatório dos percentuais 

obtidos para cada elemento, como apresentado na fórmula abaixo. 

 
Com isso, o Grau de Aderência das empresas ao Sistema Lean Production é 

representado em percentual (Nogueira, 2008) e (Satoro & Calarge, 2007). 
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2.1.11.2. SHINGO PRIZE. 

 

O Shingo Prize foi estabelecido em 1988 como forma de promover a 

implementação da manufatura enxuta e reconhecer o esforço que organizações dos 

E.U.A., Canadá e México realizaram na busca do grau de classe mundial em suas 

operações durante um período mínimo de três anos de práticas. 

A avaliação é realizada em 2 (duas) dimensões. A primeira se refere à questão de 

estratégia e desenvolvimento e a segunda, à de resultados obtidos. As dimensões são 

subdivididas em cinco princípios: três para estratégia e desenvolvimento, sendo um de 

cunho de capacitação e dois para operacionalização, e dois para resultados, 

considerados determinantes do sistema enxuto.  

Os cinco princípios são analisados através de onze elementos, apresentados de 

modo a caracterizarem elementos determinantes de cada um dos princípios (Figura 2.8). 

Cada um possui uma pontuação, a qual representa a importância que cada um possui 

para o sistema enxuto como um todo, perfazendo um total de 1000 pontos (Nogueira, 

2008). 

 
Figura 2.8: Estrutura dos elementos que compõem o Prêmio Shingo Prize. 

 Fonte: Nogueira (2008).   

 

A avaliação da pontuação obtida pela empresa é realizada através de afirmações 

que buscam identificar o grau de adesão do elemento especificado, distribuindo pesos 
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percentuais que variam de 100% a 80% e de 40% a 20%, conforme se apresentem ou 

não dentro da organização. 

O mesmo problema de subjetividade e dificuldade de entendimento dos pesos 

atribuídos do método anterior existe no método Shingo Prize (Nogueira, 2008). 

 

 2.1.11.3. MÉTODO LEAN ENTERPRISE MODEL – LEM  

  

O Lean Enterprise Model, criado em 1998, é um método desenvolvido através de 

estudo de casos na área da indústria aeronáutica americana, visando dar apoio a 

empresas que buscam implementar o Lean em suas atividades, inclusive oferecendo 

valores comparativos de benchmarking para que as empresas possam avaliar o 

desempenho alcançado pelo Lean na organização (Nogueira, 2008). 

O LEM é composto de um método estrutural, um manual e um software.  

O método é composto de seis princípios: 1. Agilidade na mudança; 2. 

Minimização do desperdício; 3. Organização; 4. Relacionamento entre os componentes 

da cadeia de valor; 5. Melhoria Contínua e 6. Qualidade na primeira vez. 

Os 6 princípios de implementação terão seu desempenho avaliado em 4 níveis 

diferentes: 

 

 O nível 1 avalia o tempo de fluxo, o ciclo operacional, o tempo de ciclo de 

desenvolvimento de produto e o tempo de entrega realizadas no mês; 

 O nível 2 avalia a satisfação dos stakeholders e o processo de melhoria 

contínua nos custos, preço e entregas; 

 O nível 3 avalia a utilização dos recursos, o giro de inventário e a relação 

produção/empregados. 

 O nível 4 avalia a qualidade, taxa de refugo e retrabalho, mudanças e 

início, bem como as fases do projeto.       

 

A avaliação de como se comporta cada nível apresentado é feita através de 12 

elementos, denominados de práticas prioritárias, que são: 

 

- Identificação e otimização dos fluxos internos da empresa; 

- Garantir o contínuo fluxo de informações; 

- Otimizar a capacidade de mão de obra; 
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- Permitir a tomada de decisão em níveis hierárquicos mais baixos; 

- Integrar processos e projeto de produtos; 

- Relacionamentos baseados na confiança e parceria; 

- Foco no cliente; 

- Promover a liderança e facilitadores para o Lean em todos os níveis; 

- Promover a cultura de melhoria contínua; 

- Promover o aprendizado constante; 

- Garantir processos maduros e consistentes; 

- Promover a estabilidade dos processos, mesmo em ambiente mutável. 

 

Os elementos acima citados são apresentados através de uma afirmação, uma 

métrica (maneira de ligar o elemento ao nível determinado) e capacitadores práticos 

(prática que auxilia os elementos pertinentes ao nível determinado), conforme esquema 

demonstrado na figura 9. 

Cada caixa numerada, apresentada na figura 9, terá uma afirmação, indicações 

de métricas e capacitadores práticos que servirão de base para aferir as práticas 

prioritárias acima citadas na organização. 

O LEM, apesar de ter sido desenvolvido para a indústria aeronáutica americana, 

foi um dos primeiros modelos a relacionar a metodologia Lean com elementos não só 

ligados à produção, mas também ao próprio desenvolvimento organizacional e 

estratégico da empresa. Para elucidar o exposto, basta observar a utilização do 

benchmarking para que as organizações possam avaliar o desempenho de suas tarefas e 

resultados, como também a preocupação com aspectos de aprendizagem constante da 

organização (explicitados no décimo elemento pela afirmação “prover o crescimento e 

desenvolvimento da organização e dos indivíduos como suporte para atender aos 

objetivos da empresa enxuta”), tendo como métricas o uso de um sistema de lições 

aprendidas, horas de treinamento, provisão de programas de treinamento a fornecedores.  

Soma-se a isso capacitadores práticos, tais como: gerenciamento do 

conhecimento, utilização de indicadores de desempenho e de intercâmbio de 

conhecimentos com todos os membros envolvidos, internos e externos a organização 

(Nogueira, 2008).   
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Figura 2.9: Fragmento da estrutura do método LEM (1998). 

 Fonte: Durán e Batocchio (2003).   

  

2.1.11.4. KARLSON E AHLSTRÖM . 

 

O método Karlson e Ahlström, criado em 1996, tem como base a estrutura teórica 

da produção enxuta e o acompanhamento através de estudo de caso de implementações 

da produção enxuta em diversas empresas (Nogueira, 2008). 

A estrutura teórica é formada por 9 princípios: 

 

 Eliminações das perdas; 

 Melhoria contínua; 

 Zero defeito; 

 Just-in-Time; 

 Pull system; 

 Grupo multifuncional; 

 Descentralização de responsabilidade; 

 Funções integradas; 

 Sistema de informação vertical. 

 

O método aplica os princípios da manufatura enxuta nas diferentes áreas da 

empresa, como: desenvolvimento, compras, manufatura, distribuição, bem como nos 

demais setores empresariais, além de utilizá-los nos relacionamentos entre os mesmos. 
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A cada princípio é relacionado um conjunto de indicadores que permitem avaliar a 

extensão de aplicação destes, explicitando o sentido de melhoria que o indicador 

demonstra. 

 

 
Figura 2.10: Conceitualização da PE de Karlsson e Ahlsotröm. 

 Fonte: (Nogueira, 2008) 

 

.   

 
Figura 2.11: Escala de medição do nível de satisfação em comparação as melhores práticas. 

 Fonte: (Nogueira, 2008).   
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2.1.11.5. SÁNCHEZ E PÉREZ. 

 

O método proposto por Sánchez e Pérez advém de um estudo realizado no ano de 

2000/2001, em 107 empresas na Espanha, com base em entrevistas que procuraram 

elencar os diferentes indicadores utilizados por estas para medir o desempenho 

organizacional. 

Na pesquisa, foi proposto um cheklist sobre os 6 (seis) princípios enxutos a serem 

analisados dentro das empresas pesquisadas, sendo eles: 

 

 Eliminação de atividades que não agregam valor para o cliente; 

 Melhoria contínua; 

 Grupos multifuncionais; 

 Produção e entrega Just-in-time; 

 Integração com fornecedores; 

 Sistema de informação flexível. 

 

Ligados a esses princípios, a pesquisa apresentou 36 indicadores (Anexo A), 

procurando determinar quais eram os mais utilizados dentro das empresas, sendo 

apresentados como resultado as seguintes afirmações: mais de 80% das empresas 

pesquisadas tinham indicadores ligados a tempo de setup, percentual de produtos 

defeituosos em relação a vendas – ambos expressos em valor monetário – e o percentual 

de procedimentos documentados na empresa. Os menos utilizados eram os ligados à 

tomada de decisão em níveis funcionais, percentual de cooperação de fornecedores em 

projetos da empresa (Nogueira, 2008) e (Silva, 2006).  

A pesquisa constatou ainda que o número de indicadores é proporcional ao 

tamanho da empresa, ou seja, quanto maior a empresa maior o número de indicadores 

utilizados por esta. 

Sánchez e Pérez observaram que os procedimentos enxutos mais utilizados foram 

o de eliminação de atividades que não agregam valor ao cliente e o de melhoria 

contínua, sendo o procedimento menos desenvolvido o de relacionamento com 

fornecedores (Nogueira, 2008). 

Como indicadores utilizados na pesquisa destacam-se: Lead Time dos pedidos dos 

clientes, indicadores ligados ao JIT como percentual de entregas direto na produção, 

entrega em pequenos lotes, integração com fornecedores, entre outros.  
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2.1.11.6. MÉTODO DE FERNANDES, GODINHO FILHO E DIAS. 

 

 O método de Fernandes, Godinho Filho e Dias, criado em 2005, está organizado 

em 3 níveis de abrangência, que vão da cadeia de suprimento e relacionamentos 

externos da empresa, passam por aspectos característicos de gestão e organização da 

mesma e atinge o chão de fábrica e as atividades realizadas na empresa (Nogueira, 

2008). 

Os diferentes níveis de abrangência apresentados são vinculados aos princípios de 

manufatura enxuta a serem aferidas através de indicadores propostos. O método 

relaciona 12 princípios e um total de 44 indicadores. 

 

 
Figura 2.12: Princípios enxutos relacionados aos 3 graus de abrangência proposto por Fernandes, Godinho e Dias 

 Fonte: (Nogueira, 2008) 

 

2.1.11.7 ADPPE – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRÁTICAS DA   

         PRODUÇÃO ENXUTA. 

 

O método ADPPE foi proposto por Maria da Graça Saraiva Nogueira, em sua 

defesa de dissertação na Universidade Federal do Rio grande do Sul, em 2007, sendo 

esta dissertação um estudo de caso em uma empresa multinacional de grande porte, 

fornecedora de peças para a indústria automobilística. 

O ADPPE propõe uma avaliação de 15 práticas enxutas, apresentadas em estudos 

bibliográficos, e avaliadas por gerentes da empresa tomada como estudo. 

As 15 práticas apresentadas são: autonomação, balanceamento da produção, 

controle de qualidade zero defeito, desenvolvimento de produto enxuto, flexibilização 
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da mão-de-obra, gerenciamento visual, integração da cadeia de fornecedores, Just-in-

time, manutenção produtiva total, mapeamento de fluxo de valor, melhoria contínua, 

nivelamento da produção, operações padronizadas, tecnologia de grupo e troca rápida 

de ferramenta (Nogueira, 2008). 

Há indicadores propostos para cada uma dessas práticas, que são classificados 

como operacionais, gerenciais ou os dois, conforme o nível hierárquico de interesse e a 

abrangência da informação tratada pelo indicador. 
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Figura 2.13: Matriz de relação das práticas típicas da produção enxuta e indicadores de desempenho  

 Fonte: (Nogueira, 2008) 

 

2.1.11.8. ASAT  

 

O método ASAT é utilizado por uma multinacional do setor metalúrgico, que 

adota a filosofia enxuta para gestão de seu negócio. 

O ASAT está baseado no estudo realizado por Steven Spear e H. Kent Bowen, 

que publicaram um artigo na Harvard Business Review, em 1999, denominado Análise 

do DNA do sistema LEAN de produção, já comentado neste trabalho. 

Sua metodologia apresenta os princípios e ferramentas Lean em relação às 

próprias regras de uso estabelecidas no artigo, propondo igualmente uma relação entre 

elas (regra de uso e princípios/ ferramentas). Sendo assim há: 

 

Regra 1 - Trabalho individual; 

Regra 2 - Conexões entre as partes;  

         Regra 3 – Definições das linhas; 

Regra 4 – Melhoria. 
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A excelência operacional da empresa é avaliada através de protocolos compostos 

pelos objetivos a serem alcançados por cada princípio ou ferramenta Lean especificada, 

expostos através de uma afirmação e de um número de expectativas mínimas de ações a 

serem realizadas pela empresa como forma de implementar as regras de uso . Conforme 

se apresente, ou não tais afirmações, as ações de implementação Lean, são considerado 

fraco, razoável, bom ou excelente para o protocolo especificado. 

A metodologia ainda inclui a sugestão de testes para aferir cada uma das 

expectativas mínimas apresentadas, ou ainda um espaço para o avaliador descrever 

como avaliou a mesma. 

Essa metodologia é aplicada mundialmente nas empresas do grupo, que trocam 

suas experiências e expõem seus resultados como forma de impulsionar ainda mais o 

desenvolvimento e implementação da filosofia Lean.   

 

2.1.11.9. MODELO PRÁTICO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL A RESPEITO DO STP. 

 

Um trabalho a ser citado sobre as diferentes maneiras de aferir o grau Lean de 

uma empresa é o de Pantaleão (2006), baseado no pensamento enxuto de Jackson & 

Jones (1996) e Jackson & Dyer (1996), em que são levados em conta aspectos 

estratégicos, estruturais e de forças competitivas. Posteriormente, o modelo deste tópico 

foi ampliado pela abordagem de processos e operações de Shingo (1996); pela questão 

de indicadores organizacionais, de acordo com a teoria das restrições, desenvolvidas por 

Goldratt & Cox (1993); pelos critérios de avaliação dos resultados do negócio, 

utilizados pelo Baldrige Award e apresentado por Brown (2000). As normas SAE J4000 

e J4001 (1999a, 1999b), sendo denominadas então de modelo ampliado, avaliam o grau 

de aprendizagem da Organização sobre os princípios do Sistema Toyota de 

Produção/Lean Production System, representado pela figura 2.14. 
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Figura 2.14: Estrutura Geral doDiagnóstico. 

 Fonte: Pantaleão (2003 p.05) 

 

Os pontos chave são aferidos por um conjunto de questionários semi-estruturados, 

que procuram determinar o grau de adesão do pensamento enxuto, utilizando os 

conceitos dos Jackson & Jones (1996) e Jackson & Dyer (1996). É Utilizado ainda 

tabelas de padrão de referência, segundo o método de análise de adequação ao padrão, 

proposta por Yin (Yin apud Pantaleão, 2003).  

Assim, os resultados são classificados segundo a adequação a 5 tipos de padrões 

estabelecidos e classificados segundo as seguintes denominações: produção em massa, 

sistema iniciante, sistema em desenvolvimento, sistema maduro e excelência. 

A última etapa é a representação gráfica do modelo, apresentada na figura abaixo: 

 

  
Figura 2.15: Modelo prático de avaliação da aprendizagem organizacional a respeito do 

 Fonte: (Pantaleão, 2003 p.7) 
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2.1.11.10. MÉTODO PARA A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES, A FIM 
DE AVALIAR ASPECTOS INTANGÍVEIS DE UM SISTEMA PRODUTIVO. 
 
 

Um método a ser destacado como uma tentativa de construir indicadores para o 

sistema de produção, mais especificamente o sistema enxuto, segundo a abordagem de 

Womack & Jones (1998), foi desenvolvido em Sellito & Ribeiro (2004) e Sellito, 

Bochardt & Pereira (2006), utilizando a aplicação de métodos multicritério, que 

segundo Gomes et al (2009, p.81), possibilitam um tratamento específico às 

particularidades dos problemas de decisão utilizando-se de uma abordagem abrangente 

na busca por soluções para problemas complexos com múltiplos objetivos, dados 

imprecisos e nebulosos e/ou em situações que envolvem grupos de interesse distintos. 

Neste caso, mais precisamente foi utilizado o método multicritério AHP (Analytic 

Hierarchy Process) para desenvolver uma metodologia para a modelagem que 

abrangesse as crenças e opiniões de especialistas em sistema enxuto e a experiência de 

profissionais da indústria de transporte de Porto Alegre sobre o entendimento da teoria 

enxuta, seus construtos e variáveis manifestas, composta por 5 fases: a) Fazer uma 

pesquisa exploratória inicial acerca da situação da indústria escolhida;    b) A partir  da  

teoria   da  mentalidade   enxuta, montar uma estrutura arborescente, capaz de 

representar os condicionantes de tal sistema de gestão; c) Identificar especialistas 

capazes de, por meio de julgamentos, ponderar a estrutura para três empresas da 

indústria e para a indústria como um todo; d) Testar a estrutura em duas empresas, 

comparando-a com uma estrutura existente; e) Concluir compreensivamente a respeito 

dos resultados e do processo. Assim foi definida a estrutura abaixo (figura 2.16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16: Estrutura de compreensão do termo teórico "mentalidade enxuta" na indústria de transporte 

coletivo de Porto alegre com o apoio de métodos multicritérios.  
 Fonte: Sellito & Ribeiro (2004 p.84) 
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O principal interesse sobre esse tipo de modelo estruturado, baseado em técnicas 

estatísticas de análise multivariada, é a capacidade de flexibilização e adaptação que 

essa técnica pode proporcionar, isolada ou unida a outros métodos, no processo de 

identificação dos elementos constituintes do sistema enxuto, otimização do processo de 

sua implementação, bem como a possibilidade de uso deste conhecimento na integração 

dos elementos constitutivos do sistema enxuto e os ganhos estratégicos e competitivos 

que a empresa espera obter com o mesmo, segundo a realidade vivida pela empresa.  

 

2.1.12 INDICADORES DE DESEMPENHO LEAN. 

 

Dentro da literatura sobre o Lean são apresentados alguns indicadores como 

forma de aferição dos resultados sobre diferentes desempenhos, aplicáveis tanto no 

nível operacional quanto no de negócio, ficando assim demonstrada a necessidade de 

uso desses indicadores para a identificação do desenvolvimento dos critérios de 

desempenho que o Lean traz para a organização, além dos aspectos financeiros 

comumente adotados pelas organizações. Portanto, os indicadores são: 

 

2.1.12.1. OEE – OVERALL EQUIPAMENT EFFECTIVENESS 

 

É uma medição fundamental para o Lean e para o TPM, tendo como objetivo 

avaliar a eficiência de um equipamento, sendo reconhecido como um importante 

método para a medição de desempenho de uma instalação industrial (Silva, 2008) e 

(Hansen, 2006). Seu cálculo é feito considerando as perdas referentes à disponibilidade, 

desempenho/ performances e qualidade. 

Para cálculo da disponibilidade, considera-se a relação entre o tempo de operação 

efetivo e o tempo planejado para a produção, ou seja, são levadas em conta as perdas 

referentes ao downtime (tempo de máquina parada), de forma a representar um 

percentual entre o tempo efetivo que a máquina trabalhou e o tempo planejado 

(disponível) da mesma. 

 

DISPONIBILIDADE = (TEMPO EFETIVO) / TEMPO PLANEJADO x100% ou 

DISPONIBILIDADE = (TEMPO PLANEJADO - DOWNTIME) / TEMPO 

PLANEJADO x100%  
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Para o cálculo de desempenho ou performances, é analisada a relação entre a 

quantidade de peças produzidas e o número de peças que deveriam ser produzidas, 

respeitando o tempo de ciclo da peça e o tempo disponível: 

  

DESEMPENHO = Nº PEÇAS PRODUZIDAS / Nº PEÇAS POSSÍVEIS DE SEREM 

PRODUZIDAS (PRODUÇÃO IDEAL - CONSIDERANDO O                             

TEMPO DE CICLO) 

      

Para o cálculo da qualidade é feita a relação entre a quantidade de peças boas 

produzidas (atendendo às especificações) com o total de peças produzidas.    

 

QUALIDADE = Nº PEÇAS PRODUZIDAS NA ESPECIFICAÇÃO / Nº PEÇAS 

PRODUZIDAS 

 

O cálculo da OEE é determinado pela multiplicação dos valores da 

disponibilidade, desempenho e qualidade, conforme a fórmula abaixo, e tem seu valor 

ideal igual a um, ou seja, 100%. 

 

OEE = DISPONIBILIDADE X DESEMPENHO X QUALIDADE   

 

Uma empresa considerada de classe mundial tem como índice de disponibilidade 

de máquina 90%, índice de performance de 95% e índice de qualidade de 99,9%, 

estabelecendo assim um valor para o OEE maior que 85% para processos em lote, maior 

que 90% para processos discretos e contínuos e 95% para indústrias de fluxo contínuo 

(Hansen, 2006). 

Na pesquisa bibliográfica executada, foram encontradas as nomenclaturas 

correspondentes usadas no país acerca desses índices e suas definições, resolvendo 

demonstrá-las: 

  

 IROG – ÍNDICE DE RENDIMENTO OPERACIONAL GLOBAL DO 

EQUIPAMENTO. 

 

Analisa o nível de eficiência global do equipamento e é um indicador local que 

relaciona os índices anteriores apresentados referentes aos 6 tipos de perda de 
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rendimento, tendo seu respectivo índice na literatura internacional como OEE, já 

apresentado anteriormente. 

Fórmula: 

 

IROG% = (ITO x IPO x IAP) x 100 

  Obs. Resultado Almejado ≥ 85% 

 

IOT - ÍNDICE DE TEMPO OPERACIONAL4 

 

Analisa as perdas por paradas, relacionando o tempo de jornada diária menos o 

tempo de parada planejado, resultando no tempo total, e calcula o tempo parado por 

falha da máquina (downtime), o tempo levado para mudança de linha e ajustes não 

programados, resultando no tempo parado. De posse desses resultados, calcula-se a 

relação entre este pela seguinte fórmula: 

 

IOT % = [(Tempo Total – Tempo Parado) / Tempo Total] x 100   

Obs.: Resultado almejado ≥ 90%, correspondente, no cálculo do OEE, ao índice 

de disponibilidade do equipamento. 

 

 IOP – ÍNDICE DE PERFORMANCE OPERACIONAL. 

 

Analisa as perdas referentes à mudança de velocidade (parada temporária e queda 

de velocidade da operação). É o próprio índice de performance do OEE. 

 

 Fórmula: 

 

IOP % = (Tempo do ciclo teórico x quantidade de produtos produzidos) x 100  

        Tempo de funcionamento 

  Obs.: Resultado almejado ≥ 95% 

 

 

                                                 
4 Informação fornecida no curso de extensão Lean Six Sigma da FCAP, 2009. 
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 IAP – ÍNDICE DE APROVAÇÃO DE PRODUTO. 

 

Analisa perdas referentes à fabricação de produtos defeituosos, necessitando de 

retrabalho, e perdas de produtos até a entrada em operação sob condições normais 

planejadas, denominadas na fórmula somente como peças defeituosas. É o índice de 

qualidade no OEE. 

 

Fórmula: 

 

IAP % = [(Nº peças Produzidas - Nº peças defeituosas) / Nº peças produzidas] x 

100 

  Obs. Resultados almejados ≥ 99%, e no caso Six Sigma 99,99966%, ou 3,4 

DPMO.  

 

2.1.12.2 FTT – FIRST TIME THROUGH. 

 

É determinado pela percentagem de peças ou aspectos de serviço que são 

executados sem erros na primeira vez que passa pelo processo, ou seja, é a percentagem 

de peças fabricadas livre de retrabalho, retornos, desvios ou refugo. Seu valor desejado 

é 1, indicando 100%. 

 

FTT = Nº PEÇAS PRODUZIDAS LIVRE DE DEFEITOS / Nº PEÇAS 

PRODUZIDAS 

Obs: é a taxa de qualidade do cálculo do OEE. 

 

2.1.12.3 DTD- DOCK-TO-DOCK. 

 

É um indicador de desempenho que mede o tempo decorrido desde o descarrego 

da matéria prima até a expedição do produto acabado, ou então o tempo decorrido do 

pedido até a entrega do serviço. Quanto menor o tempo decorrido, melhor o 

desempenho relativo à utilização da área produtiva (menor necessidade de área de 

estocagem), menor o capital necessário, maior a velocidade, flexibilidade de produção e 

menores os custos. 
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2.1.12.4 RTY – ROLLED THROUGHPUT YIELD. 

 

É a percentagem de peças boas produzidas na primeira vez, ou seja, que atendam 

às especificações de produção, sem nenhuma necessidade de retrabalho, re-teste, 

retorno, reprocesso, desvio ou refugo. 

O objetivo da organização será o de ter um RTY de 100% como forma de alcançar 

a excelência de suas operações.   

 

2.1.12.5. BTS – BUILD TO SCHEDULE. 

 

É um indicador de desempenho Lean que afere o quão bem a planta executa seus 

processos de entrega do produto certo, no dia certo e no mix (combinação) certo, 

alinhando a capacidade produtiva à demanda. 

Esse indicador afere a programação planejada de produção, no referente à volume, 

tipo e sequencia, com a programação realmente efetuada pela produção. Se a 

programação planejada da produção for executada fielmente seu valor será de 100%. 

Sua forma de cálculo é a seguinte: 

 

BTS = VOLUME X MIX X SEQUÊNCIA 

 

Onde: 

 

 Volume é a quantidade de peças planejadas para a produção; 

 Mix é o tipo de produto a ser processado; 

 Sequência é a ordem estabelecida no programa de fabricação para cada tipo de 

produto. 

 

 O BTS pode aferir o grau de confiabilidade e estabilidade da produção quanto ao 

que está previamente programado (planejamento da produção), pois possibilita 

compará-la com a realidade do que está sendo executado pela produção. 
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2.1.12.6. WIP – WORK IN PROCESS 

 

 É determinado pela quantidade de peças/atividades que começam a ser 

transformadas (agregar valor) desde o primeiro processo até o final do último processo, 

o qual deixa o produto (bens ou serviço) pronto para o mercado. 

 A análise do WIP, em relação ao conceito de que atividades agregam ou não 

valor, pode reduzir em muito os custos de produção, colaborando para diminuir o 

desperdício existente em todas as organizações pela eliminação do trabalho que não 

agrega valor. Há ainda melhora no tempo de espera ou de fila de atividades que ficam 

aglomeradas para execução.  

 

2.1.12.7. TAKT TIME 
 

Apresentado anteriormente como um conceito essencial para a execução do fluxo 

contínuo e da própria aplicabilidade do Just-in-Time, o indicador de desempenho Takt 

Time é calculado dividindo-se o tempo disponível de produção para uma família ou um 

único tipo de produto pela demanda solicitada pelo cliente. 

A comparação entre o Takt Time calculado e o real (cronometrado durante a 

operação) pode informar, em nível operacional e o mais cedo possível, problemas 

quanto a atendimentos de pedidos. 

 

2.1.12.8. DAY-BY-THE-HOUR 

 

É utilizado em nível operacional para controle de desempenho de uma célula de 

produção, consistindo no registro hora a hora da quantidade de peças produzidas por 

essa célula e na comparação dessa quantidade com a quantidade esperada, indicando, 

caso haja discrepância entre estas quantidades, o motivo causador e as medidas adotadas 

para a solução desta discrepância. Caso seja necessário, será elaborado o planejamento 

de como restabelecer o ritmo determinado para atender o Takt time. 

 

2.1.12.9. ÍNDICE DE RETRABALHO. 

 

Mede o número de peças retrabalhadas em uma célula de produção em relação ao 

número total de peças produzidas. 
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IR = Nº PEÇAS PRODUZIDAS COM RETRABALHO / Nº PEÇAS 

PRODUZIDAS 

 

2.1.12.10. ESTOQUE EM PROCESSO. 

 

O indicador de estoque em processo é usado para medir a quantidade de peças em 

uma célula de produção que trabalha sob o sistema FIFO (first-in-first-out), primeiro a 

entrar e primeiro a sair.  

O sistema Lean procura estabelecer o fluxo contínuo e unitário de peças. Porém, 

devido à diferença entre ciclos de processos, ou mesmo a necessidade de tempo para 

que estas peças possam ser processadas pela etapa posterior, como por exemplo 

necessidade de secagem, esfriamento, etc., é interessante controlar a quantidade real de 

peças dentro da célula com os níveis mínimo e máximo planejados na operação desta, 

detectando distorções ou mesmo possibilidades de melhoria no fluxo de produção. 

 

2.1.12.11. ÍNDICE DE CONSUMO E ATENDIMENTO DO KANBAN. 

 

Compara a quantidade média e máxima do “supermercado” com a quantidade real 

de peças na célula de produção, determinando a variação do consumo, sua frequência e 

como a reposição está sendo executada. Quando esse índice apresenta variação nivelada 

no tempo, demonstra uma variação de demanda. Quando há uma variação desnivelada, 

deve ser verificado o motivo desse comportamento, pois este fato pode influir no 

atendimento ao processo cliente ou indicar um desperdício.  

  

2.1.12.12. PCE – PROCESS CYCLE EFFICIENCY (EFICIÊNCIA DO 

CICLO DE PROCESSO) 

 

Mede a relação entre o tempo adicionador de valor no processo em relação ao 

lead time total da operação. Quanto maior esta relação, mais eficiente e econômico é o 

processo. 

 

Fórmula: 

 

  PCE% = Tempo adicionador de valor / Lead time do respectivo processo 
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  Obs. Menos de 10% indica que o processo tem muito a ser melhorado. Quanto 

maior, melhor. 

 
2.1.12.13. LEAD TIME 

 
Lead Time = Quantidade de trabalho em processo/índice médio de conclusão. 
 
Quanto menor o Lead Time, maior a capacidade que a empresa tem de atender à 

demanda e trabalhar em fluxo.  
 

2.2. SIX SIGMA 
 

2.2.1 HISTÓRICO E DEFINIÇÕES 
 

A estratégia Six Sigma tem seu lançamento em Janeiro de 1987, na Motorola Inc. 

pelo então diretor executivo Bob Galvin. Segundo Wilson (2000), o enfoque na 

Motorola foi a melhoria da qualidade como forma de atingir um crescimento de 5% a 

20% dos negócios da empresa, num prazo de 5 (cinco) anos (Wilson apud Pereira, 

2003). 

De forma mais abrangente, segundo Jack Weich, o Six Sigma pode ser definido 

como “uma filosofia de negócios que visa à produção de bens e serviços virtualmente 

isentos de defeitos”, ou seja, a busca do “zero defeito” em processos, produtos/serviços 

e administração para todas as áreas que compõem a empresa, buscando assim a 

satisfação total do cliente (J. Weich apud Pereira, 2003). 

A definição apresenta como defeito toda não conformidade identificada aos olhos 

do cliente, tanto externo quanto interno à organização, podendo o defeito também ser 

definido como qualquer diferença entre o padrão especificado e o resultado obtido no 

processo (George, 2004). 

  O programa da Motorola se baseava na busca pelas metas principais de aumento 

na participação do mercado globalizado e busca pelo status do melhor do ramo nos 

setores de pessoal, marketing, fabricação, tecnologia, produtos e serviços, bem como 

dos resultados financeiros, através de iniciativas como padrão de qualidade “Six Sigma” 

(Pereira, 2003). 

Nesse ponto, a Motorola definiu o Six Sigma como uma metodologia capaz de, 

aplicada a um produto, determinar as características de interesse “aos olhos do cliente”, 

denominadas de características críticas de qualidade (CTQ’s), estimando através do 
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estudo estatístico do comportamento desta característica critica de qualidade, 

informações como média, amplitude, variabilidade, desvio-padrão, capacidade de 

processo, entre outros, os quais possibilitariam entender a variação existente sobre o 

resultado desta CTQ e assim atuar sobre seus processos formadores, diminuindo-a e 

tornando-a praticamente impossível de ultrapassar os limites de especificação 

estipulados pelo cliente. 

A atenção à variação dessas características críticas como fonte de todos os 

problemas referentes à qualidade e à busca pela sintonia entre a visão organizacional e a 

visão do cliente, aplicados através da estruturação de um programa com um rigor 

científico e com características de gestão de projetos, em que recursos, escopo, prazos, 

metas, objetivos e retorno econômicos são firmemente estipulados, deram ao Six Sigma 

uma formatação superior aos antigos programas de qualidade adotados, no que se refere 

ao aspecto de “negócios” para a organização (Werkema, 2004). 

Os custos inerentes ao desperdício e erros podem ser vistos como perda de 

clientes, retrabalho, gastos com garantia, tempo e material perdidos, perda de eficiência 

e produtividade, etc.  

Segundo estudos feitos sobre a relação entre o nível da qualidade organizacional 

em suas atividades e sua relação com os custos oriundos da falta de qualidade, são 

apresentados conforme tabela a seguir (Werkema, 2004): 

 

Nível de Qualidade Defeitos por milhão 

(ppm) 

Custo da não qualidade 

(% do faturamento da 

empresa) 

Dois sigma 308.537 Não se aplica 

Três sigma 66.807 25 a 40% 

Quatro sigma 6.210 15 a 25% 

Cinco sigma 233 5 a 15% 

Seis sigma 3,4 < 1 % 
 

Tabela 2.1: Benefícios resultantes de se alcançar o padrão Six Sigma 

 Fonte: (Werkema,2004) 

 

O Six Sigma também é definido como uma metodologia de redução da variação, 

que utiliza a análise estatística de dados para a otimização do desempenho, das práticas 
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e dos sistemas organizacionais, reduzindo drasticamente o nível de resultados 

insatisfatórios e de defeitos em processos produtivos, produtos, serviços ou processos 

administrativos, denominados como GAPS, com vista a maximizar a eficiência e a 

eficácia organizacional, bem como o seu resultado econômico-financeiro (Pereira, 

2003). 

O Six Sigma é visto também como e mais do que uma metodologia, segundo 

autores como Werkema (2004), (Gygi,et al.,2008), (Perez Wilson apud Pereira, 2003), 

que definem o Six Sigma como: 

 

 Um benchmark, pela utilização comparativa do nível de qualidade de 

produtos, operações e processos; 

 Uma meta de qualidade e desempenho, com 3,4 defeitos por milhões de 

unidades produzidas (PPM); 

  Uma medida para determinar o nível de qualidade e excelência; 

  Uma filosofia, pela busca da melhoria contínua e o defeito zero, 

minimizando erros e maximizando valor; 

  Uma estatística, que relaciona projeto, processo e produto final aos 

aspectos de satisfação do cliente, calculando o desempenho em relação às 

características críticas especificadas para atendimento do mesmo; 

  Um valor, por ser uma maneira de levar uma empresa a ser melhor em 

seu ramo; 

 A escala, por transformar a medida do nível de qualidade em defeitos por 

milhão para um número na escala de nível sigma; 

 A estratégia para relacionar projeto, fabricação, qualidade final e entrega 

de um produto e a satisfação dos consumidores; 

 A visão de, através de um programa, levar a empresa a ser a melhor do 

ramo; 

 Uma melhoria de um negócio ou processo em seus resultados chave em 

pelo menos 70%. 

 

Independente de se definir Six Sigma como filosofia, metodologia, ferramenta, 

meta ou outra forma, o que se pode observar é que a qualidade Six Sigma enfoca 

principalmente a variação do resultado a que o cliente/consumidor tem acesso, 

avaliando o resultado quantitativamente e melhorando-o através de uma análise 
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criteriosa de dados e fatos ocorridos durante o processo de execução do produto ou 

serviço. 

Utilizando-se da visão sistêmica, na qual o sistema é composto de entradas, 

processo de transformação e saídas, será apresentada uma expressão denominada de 

“equação da ruptura” para entender como o Six Sigma funciona sob o ponto de vista de 

gestão de negócios (Gygi et al.,2008). 

A equação de ruptura é dada por: 

 

Y = f(X) + e  

 

Y – é a saída, o resultado do processo de transformação; 

f(X) – é o processo, modo ou função pelos quais os recursos são transformados 

em saídas; 

X – representa as entradas, fatores ou partes formadoras do resultado; 

e – é a presença da incerteza inerente ao uso dos recursos e processos na 

determinação de um resultado desejado.  

 

A idéia central é que, se é possível medir o comportamento das características 

críticas de qualidade, as quais representariam os resultados almejados pela organização 

e seus clientes (saídas/efeitos) e reconhecendo os limites de especificações para tais 

clientes e para a organização, seria possível melhorar e controlar tais resultados, 

determinando os seus componentes formadores (recursos e processos), e, assim, atuar 

para diminuir a variação de tais componentes, chegando a resultados isentos de defeitos 

(Gygi,et al.,2008). 

Nas palavras de Gygi, pode-se dizer que, administrativamente, o Six Sigma 

consiste em “injetar controle, predefinição e consistência de resultados na produção de 

uma organização bem sucedida, de tal forma que o item saia da linha de produção 

totalmente consistente” (Gygi,et al.,2008, p.12).  

Segundo Corrêa (2002), o Six Sigma trata de estabelecer uma meta para uma 

determinada característica do produto ou serviço na visão do cliente e atua sobre o 

processo até que este esteja dentro de um intervalo de variação de ±6σ em torno da 

média esperada para tal característica. 
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Pode-se representar como elementos para a caracterização, implementação e 

desenvolvimento de um programa Six Sigma (a casa Six Sigma), representada pela 

figura abaixo. 

 

 
Figura 2.17: Casa Six Sigma. 

        Fonte: Werkema (2004, p.21.) 

 

Uma definição prática do Six Sigma é dada pela expressão abaixo: 

‘DATA DRIVEN PROBLEM SOLVING”  
Tradução: Resolução de problemas com base em dados 
(Curso de Extensão Lean Six sigma- FCAP 2009 – Julho)  
 
 

2.2.2. INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO USO DO SIX SIGMA. 
 

O processo de implementação do Six Sigma nas organizações requer um conjunto 

de mecanismos e estruturas para seu desenvolvimento dentro da organização e que pode 

ser definido, segundo Gygi et al. (2008), como: 

 

  Sistema de liderança: documentação do foco estratégico, metas, planos e 

desdobramentos do processo de implementação e a relação de atividades e 

técnicas de registro pertinentes ao processo; 

 Sistema de treinamento e preparação: determinação e definição do 

processo estruturado de capacitação plena à metodologia Six Sigma para os 

diferentes níveis da organização, estipulando quais critérios serão adotados 

para a maximização de seu resultado; 



Capítulo 2                                                                                       Fundamentação Teórica 

85 
 

 Modelos de competência e planos de recompensa: criação de modelos de 

competência, planos de recompensas, diretrizes de seleção e participação 

dos membros da organização no Six Sigma; 

 Definição de diretrizes e critérios econômicos de negócio e de projetos: 

serão apresentados metas e indicadores de resultados econômicos, que 

servirão de análise para a determinação dos projetos a serem priorizados 

durante a escolha de projetos Six Sigma pela organização; 

 Definição da estrutura, procedimentos, painel de instrumentos, ferramentas 

e sistemas relacionados à tecnologia da informação: preparação dos 

elementos técnicos e táticos que darão suporte aos projetos Six Sigma na 

organização; 

 Definição de uma estratégia de comunicação: definição do sistema de 

apoio à comunicação para o desenvolvimento e divulgação da metodologia 

e dos resultados obtidos com a aplicação dos projetos Six Sigma na 

organização; 

 Definição de um processo de avaliação de gestão que estime a eficiência 

do Six Sigma nos diversos níveis organizacionais: no nível mais alto, 

determinar processos, projetos e resultados importantes à unidade de 

negócio; no nível intermediário, em definir processos e resultados para 

unidades operacionais; e por último, ao nível de gestão, procurando 

garantir que projetos individuais caminhem para a melhoria dos processos 

e os resultados financeiros almejados. 

 

Ainda segundo Gygi, as iniciativas Six Sigma, de forma geral, devem seguir 

alguns estágios e passar determinados ciclos de progresso para que atinjam sua 

plenitude. Os estágios estão divididos em (Gygi et al., 2008): 

 

 Estabelecimentos de metas e instalação de infra-estrutura; 

 Designar, treinar e equipar as equipes Six Sigma; 

 Selecionar e implementar projetos para a melhoria de desempenho, 

especificando resultados, inclusive financeiros; 

 Expandir a iniciativa para outras unidades organizacionais; 

 Realinha a iniciativa com o objetivo de dar sustentabilidade ao processo. 
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Quanto ao ciclo de desenvolvimentos, há os de início, desdobramento, 

implementação, expansão e sustentação. 

O início é o estágio no qual é selecionada a equipe central que irá preparar a infra-

estrutura de apoio e os processos facilitadores, como: plano de lançamento, diretrizes de 

R.H., planos de comunicação, diretrizes financeiras, diretrizes de seleção de projeto, 

estrutura de acompanhamento dos projetos, painel de instrumentos para gestão e suporte 

de tecnologia. 

Na prática, esta fase é implementada através de treinamento dos executivos para 

fornecimento de uma visão geral do processo de desdobramento do Six Sigma – o que 

esperar deste –, combinando assim a metodologia com os aspectos macros da 

organização, resultando num escopo da mesma, determinado sua infra-estrutura, campo 

de atuação, metas e objetivos, estabelecendo indicadores entre outros elementos. É 

defendido pelo autor que os mais bem sucedidos casos de implementação do Six Sigma 

começaram com um objetivo limitado a uma linha de negócio ou a uma determinada 

divisão de atividades (Gygi et al.,2008). 

No final desta fase, geralmente é publicada uma declaração formal da adoção da 

metodologia Six Sigma pela organização, funcionado como informativo e ao mesmo 

tempo marco para as mudanças organizacionais desejadas, destacando a necessidade do 

compromisso de todos para este processo. 

A segunda fase de desdobramento começa com o processo de seleção dos 

Champions responsáveis e os candidatos a especialistas Six Sigma para o treinamento 

na metodologia, bem como no processo de seleção e acompanhamento dos projetos, 

segundo os desdobramentos definidos na infra-estrutura anteriormente definida.  

A terceira fase é o da implementação e a de execução prática, que geralmente são 

acompanhadas por especialistas internos ou consultorias externas, unindo aprendizados 

com resultados para a organização. Com a finalização dos primeiros projetos, os 

resultados positivos obtidos deverão ser divulgados como forma de incentivar a 

disseminação da metodologia aos ainda incrédulos.     

Se os resultados esperados não forem alcançados satisfatoriamente, o que pode 

ocorrer principalmente quando se escolhe projetos precoces de alto perfil, deve-se 

verificar a possibilidade de divisão do mesmo em projetos menores com objetivos mais 

administráveis.  

Não se deve perder a motivação, pois se está no começo de uma grande 

caminhada para a organização. 
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A quarta fase é a de expansão do processo de implementação às demais áreas da 

organização, repetindo as fases anteriores em cada nova linha de negócios, utilizando-se 

do conhecimento adquirido na experiência anterior. 

A desejada expansão da metodologia por toda a organização, possibilitará colher 

muitos ganhos que no início, produziram resultados com retornos mais altos, o que 

poderá durar anos, porém com o tempo estas oportunidades de projetos com ganhos 

impactantes começam a diminuir, sendo esta a razão para adotar a próxima fase. 

A quinta fase é a de sustentação e se aplica quando a metodologia Six Sigma já 

esta disseminada, surgindo assim condições para que a mesma seja utilizada como 

ferramenta de condução para novas iniciativas e em resposta a forças exteriores como 

inovação e mudanças no mercado, principalmente com o uso do método DMADV 

(Gygi et al., 2008).    

  

2.2.3. O MÉTODO DMAIC E O SIX SIGMA. 

 

Um dos principais elementos da metodologia Six Sigma é a utilização de uma 

metodologia estruturada, com características inerentes à gestão de projetos, que dão ao 

processo uma característica superior aos outros programas de implementação da 

qualidade nas empresas, ou seja, o de determinar o início, o escopo e o fim da ação pela 

qualidade, com a definição de um objetivo, uma meta, um determinado resultado a ser 

atingido como forma de mensurar o ganho, inclusive financeiro, que a organização terá 

com este investimento e esforço (Werkema, 2004). 

O método DMAIC é constituído de 5 (cinco) etapas: 

 

D – Define (Definir): descreve-se o problema, determina-se uma meta e objetivo 

para melhoria deste, avalia-se seu histórico, indicadores, processos e 

consumidores envolvidos, definindo os componentes e o escopo do projeto que irá 

atuar sobre o problema identificado; 

M – Measure (Medir): avalia-se o sistema de medição para verificar a utilidade 

dos dados históricos obtidos sobre o problema. Planeja-se a coleta de dados, 

analisa-o estratificamente, determinando o impacto das várias partes do problema 

e estuda-se a variação de seus elementos; 
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A – Analyze (Analisar): determinam-se as causas fundamentais de cada problema 

prioritário, através da análise do seu processo gerador, identificando e priorizando 

causas potenciais e definindo as prioritárias; 

I – Improve (Melhorar): avaliam-se e se implementam soluções potenciais para 

cada problema prioritário (causas fundamentais), priorizando resultados e 

minimizando os riscos em adotá-las, primeiro, testando-as em menor escala e 

depois, propondo um plano para sua implementação em larga escala; 

C – Control (Controlar): são estabelecidos os procedimentos para o 

monitoramento dos resultados das soluções implementadas que dêem a garantia 

de manter o alcance das metas à longo prazo. 

 

 A primeira fase do DMAIC é a de definição do projeto. Esta fase engloba 

basicamente as ações de validação da importância do projeto, constituição da equipe 

responsável, elaboração de um Project Charter e a identificação das principais 

necessidades dos clientes/consumidores através da Voz do Cliente. Nesta fase, deverão 

ser identificados os problemas prioritários do projeto, tendo como resultado final desta 

fase o estabelecimento de metas para a melhoria do problema.  

A segunda fase é denominada de medição do problema e passa por 

questionamentos sobre os dados existentes sobre o mesmo, verificando se os problemas 

são realmente confiáveis, utilizando muitas vezes análise estatística sobre estes. Caso os 

problemas não sejam confiáveis, deverá ser feita nova coleta de dados para prosseguir 

com o projeto.  

A terceira fase é a de análise dos problemas, cuja finalidade é determinar as 

causas raiz do problema dentro do processo gerador, identificando-as e priorizando cada 

uma delas em relação a sua importância sobre o resultado do processo, através da 

quantificação da influência de cada causa raiz no resultado final. 

A quarta fase é a de propor, avaliar e implantar soluções para cada problema 

prioritário encontrado até que a meta estipulada seja alcançada, utilizando-se primeiro 

de teste em pequena escala, que comprove a eficácia no alcance das metas 

estabelecidas, e, posteriormente, a sua adoção em larga escala na organização, não só no 

projeto em si, mas em outros processos com mesmas características, desde que 

criteriosamente avaliadas. 

A quinta e última fase do DMAIC é a de controle e visa garantir que o alcance da 

meta seja mantido à longo prazo na organização, isto é, feito através de uma 
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padronização das alterações implementadas, pela transmissão destas a quem de interesse 

dento da organização (clientes internos) e clientes externos, além do desenvolvimento 

de um sistema de monitoramento para o processo e a definição de ações corretivas para 

o caso de ocorrer distorções e problemas.  

O DMAIC se parece muito com o antigo ciclo de PDCA, proposto com 

metodologia de ação para a implementação da qualidade, mas seu aspecto mais rígido 

de gestão e, principalmente, a busca de resultados em termos financeiros para o 

“negócio” faz com que o mesmo combata problemas que programas de qualidade 

anteriores enfrentaram, como a dificuldade de apoio da alta gerência, agora facilitado no 

Six Sigma pela demonstração de resultados financeiros concretos, resultantes de sua 

aplicação (Werkema, 2004). 

O DMAIC também utiliza, assim como programas de qualidade anteriores, 

ferramentas estatísticas como forma de tratamentos dos dados sobre o processo, 

favorecendo melhor atuação sobre este (Werkema, 2004).    

 

2.2.3.1. PRINCIPAIS ATIVIDADES E FERRAMENTAS DO DMAIC 

 

As principais atividades do DMAIC são definir, medir, analisar, melhorar e 

controlar. Para cada atividade, serão apresentadas suas ferramentas a seguir. 

 

Define (Definir)  

 

As principais atividades da etapa Definir do Six Sigma são: descrever o problema 

que o projeto irá tratar e definir uma meta, um resultado, que deverá ser alcançado pelo 

mesmo, ou seja, dar a metodologia Six Sigma um formato característico de 

temporalidade, escopo (forma), recursos e objetivo, adotados em gestão de projetos e 

amplamente aplicados dentro das empresas (Werkema, 2004). Preocupa-se também em 

determinar se há dados e metas mensuráveis, sua validade, recursos necessários, pessoal 

envolvido, retorno financeiro esperado e prazo para conclusão. 

 Não obstante, já nesta etapa, são utilizadas ferramentas estatísticas para análise 

dos dados quanto a sua consistência e, principalmente, como forma de enxergar o 

processo e seu resultado final pelos “olhos do cliente”, ou seja, pela suas necessidades e 

satisfação.  
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A principal definição desta etapa é se o projeto é considerado viável ou não e se o 

mesmo está relacionado com questões prioritárias do cliente. 

As ferramentas utilizadas são: Project Charter, métricas Six Sigma, Gráficos 

sequenciais, Carta Controle, Análise de Séries Temporais, Análise Econômica, Voz do 

Cliente, SIPOC (Werkema, 2004). 

 

Project charter: tem como objetivo formalizar um contrato entre a equipe de 

projeto e os gestores da empresa, definindo o escopo do projeto, o que se espera dele e 

como este se alinha aos objetivos da organização. As etapas para a elaboração do 

Project charter seguem as seguintes etapas: 1. descrição do problema – apresentar o 

problema, comumente denominado de oportunidade, descrevendo como ele influencia 

os resultados da empresa; 2. definição da meta – apresenta os objetivos do projeto em 

termos de valor e prazo; 3. avaliação do histórico do problema – apresenta os fatores e 

dados históricos do problema; 4. restrições e suposições – definir recursos de tempo, 

valor e demais recursos para o projeto, apresentando suposições para seu 

desenvolvimento e suas necessidades quanto a suporte interno e externo à empresa; 5. 

equipe de trabalho – define os membros e papéis da equipe de projeto; 6. 

responsabilidade dos membros e logística da equipe – define a frequência das reuniões, 

local, duração e participantes; 7. cronograma preliminar – define datas preliminares para 

finalização de atividades prioritárias do projeto. 

Métricas Six Sigma: tem como objetivo quantificar o resultado de uma empresa 

quanto à variabilidade do processo ou produto e, consequentemente, à geração de erros 

e defeitos. Maiores detalhes serão apresentados posteriormente. 

Gráfico Sequencial: apresenta um diagrama sobre os valores atingidos por 

determinado processo em relação ao tempo, permitindo avaliar tanto seu grau de 

incidência quanto a tendência de comportamento. 

Carta Controle: permite o acompanhamento das variações de um fenômeno, 

determinando seu comportando dentro das faixas de limite de controle superior e 

inferior, determinando se esta variação é por causas consideradas normais ao processo 

ou por causas ditas especiais (CEP). 

Análise de séries temporais: modela matematicamente o comportamento futuro 

do fenômeno analisado, com base em dados históricos sobre o mesmo.   

Análise econômica: quantifica os ganhos econômicos resultantes do alcance da 

meta para a organização. 
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Voz do cliente (VOC): define o conjunto de necessidades e expectativas do 

cliente/consumidor pela opinião do mesmo, levantando dados de reclamações, 

comentários, opiniões de clientes de interesse, estudo da função utilidade para o cliente 

foco, respostas a pesquisas, buscando as CTQ’s – Critical to Quality (características 

críticas de qualidade). As principais etapas são: identificação dos clientes/consumidores, 

definição dos conhecimentos que a empresa necessita possuir, coleta de dados sobre 

reclamações, comentários, etc., listagem das necessidades dos clientes/consumidores 

segundo os mesmos, tradução destas necessidades em características críticas de 

qualidade e, finalmente, estabelecer as especificações para os CTQ’s. A preocupação 

com a visão do cliente (mercado) é um dos principais benefícios que a metodologia Six 

Sigma acrescenta ao Lean. 

 SIPOC: diagrama que define os principais componentes do processo (os 

envolvidos no mesmo), facilitando a visualização e padronização do escopo do projeto. 

O SIPOC é composto de: Supplies – fornecedores; Inputs – entradas ou insumos; 

Process – processos, atividades necessárias à produção do produto ou serviço; Outputs 

– saída de produtos ou serviços produzidos; Custumers – quem consome o produto ou 

serviço. 

 

Measure (Medir) 

 

As atividades principais para esta etapa do projeto são as de: aceitar ou rejeitar os 

dados levantados na etapa anterior, realizando a análise estatística destes quanto à 

confiabilidade e se o sistema de medição utilizado na obtenção do mesmo foi o 

adequado. Para isso são utilizadas técnicas de avaliação de sistemas de 

medição/inspeção (MSE). Caso o resultado seja positivo, segue-se para a próxima 

atividade (Werkema, 2004).  

A etapa seguinte é a de estratificação dos dados feito segundo determinados 

elementos utilizados no processo, como equipamento, máquinas, operador, turno, 

matéria-prima, etc. 

O que se quer nesta fase é determinar se o problema em questão está vinculado a 

um determinado fator específico dentro da produção ou é inerente a causas comuns ao 

processo.  Fazendo isto, também se está focalizando o comportamento do problema, sua 

incidência e variação e a relação com as suas diferentes causas principais, propiciando 
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assim uma melhor visualização sobre onde atuar para obter resultados mais 

significativos. 

Os resultados desta fase deverão determinar as metas para cada problema 

prioritário e se os problemas identificados pertencem à área de atuação da equipe 

responsável pelo projeto, definindo se a equipe deverá ou não prosseguir com o projeto, 

transferi-lo para outra área ou suspendê-lo.  

As ferramentas utilizadas nesta etapa: avaliação de sistemas de medição/inspeção, 

estratificação, plano de coleta de dados, folha de verificação, amostragem, diagrama de 

Pareto, gráfico sequencial, carta controle, análise de séries temporais, histograma, 

Boxplot, Métricas Six Sigma e análise multivariada5 (Werkema, 2004). 

 

Avaliação de sistemas de medição/inspeção – busca quantificar o grau de 

confiabilidade dos dados gerados pelo sistema de medição, inspeção e registro 

utilizados nas empresas; 

Estratificação – utilizado para análise das influências que determinadas 

subdivisões inerentes ao processo apresentam sobre os dados coletados, como por 

exemplo: máquinas, operadores, turno, etc; 

Plano de coleta de dados – analisa e determina quais características deverão ser 

medidas, o tipo de medida a ser feita, o tipo de dado coletado, bem como descreve a 

operação, cria a folha de verificação e determina a amostragem; 

Folha de verificação – formulário em que são apresentados os itens a serem 

verificados conforme o plano de coleta e estratificação determinada; 

Amostragem – busca garantir a representatividade da amostra coletada em 

relação à população a ser analisada;  

Diagrama de Pareto – é um gráfico de barras verticais que apresenta 

informações sobre a estratificação e priorização do fenômeno estudado; 

Histograma – é um gráfico de barra que dispõe das informações de maneira a 

poder visualizar a distribuição de frequência do conjunto de dados de um determinado 

fenômeno, permitindo a comparação entre a variação destes dados e os limites de 

especificação (inferior e superior), através da análise do comportamento da curva de 

distribuição, formada por estes dados, e seu posicionamento em relação aos limites de 

                                                 
5 Para evitar repetição sobre explicações de ferramentas, serão discorridas somente sobre aquelas 

que não foram antes apresentadas nas fases anteriores.       
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especificação, determinando a necessidade de intervenção para reduzir esta variação, 

melhorando a qualidade e reduzindo os defeitos. Mais explicações serão dadas no item 

sobre a estatística e a metodologia Six Sigma;  

Boxplot – é um gráfico estatístico que apresenta características de um conjunto de 

dados quanto a sua dispersão, simetria, locação e discrepância;  

Índices de capacidade – avalia se o processo é capaz de produzir produtos ou 

serviços dentro de uma especificação criada pelos clientes/consumidores; 

Análise multivariada - busca a simplificação da estrutura dos dados quando o 

mesmo tem um número elevado de variáveis envolvidas no fenômeno; 

 

Analyse (Analisar) 

 

A terceira etapa do DMAIC será responsável pela determinação das causas 

fundamentais do problema prioritário e, assim sendo, relacioná-las às metas definidas 

pela etapa anterior (Werkema, 2004). Analisa-se o porquê do problema existir. 

Primeiramente, inicia-se a análise do problema pelo estudo de seu processo ponto 

a ponto, porta a porta, procurando indicações que explicam quais são os elementos 

causadores do problema principal e de como e porque estes variam dentro do processo, 

dando origem ao problema. 

Terminada esta análise, listam-se as causas potenciais do problema prioritário, 

com a participação de todos criando os diagramas de causa e efeito. 

De posse desses diagramas, selecionam-se os que seriam prioritários para a 

solução do problema e coletam-se mais dados sobre cada diagrama, determinando o 

grau de influência que estes possuem sobre o problema prioritário (Werkema, 2004). 

As ferramentas aqui são: fluxograma, mapa de processo, mapa de produto, análise 

de tempo de ciclo, FEMEA, FTA, Boxplot, estratificação, diagrama de dispersão, cartas 

multivariáveis. 

    

Fluxograma - permite a visualização do processo, suas características e de suas 

etapas, facilitando o entendimento quanto ao fluxo de suas atividades; 

Mapa de processo - documenta o conhecimento sobre o processo de forma a 

apresentar seus limites, tarefas e atividades principais, parâmetros quantitativos de 

processo, produtos finais e produtos em processo; 
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Mapa de produto - apresenta a descrição funcional do produto, permitindo uma 

melhor visualização dos diferentes componentes e seus relacionamentos; 

Análise de tempo de ciclo - permite a avaliação do tempo gasto para produzir um 

bem ou serviço;  

FEMEA - é uma ferramenta que busca a identificação, classificação e prevenção 

das falhas potenciais do processo e do produto, através da identificação das variáveis 

críticas que afetam a qualidade, os riscos desta falha ocorrer, suposições entre o 

relacionamento destas falhas e as variáveis e a criteriorização na coleta e análise de 

dados para determinar as causas fundamentais do problema;  

FTA - busca analisar a lógica entre as falhas primárias e as falhas finais do 

produto, determinado assim as causas principais do problema;  

Avaliação de sistemas de medição/inspeção - já apresentadas na etapa de 

medição;  

Diagrama de dispersão - gráfico que demonstra a relação entre duas variáveis e a 

forma que estas influenciam determinado efeito;  

Cartas multivariáveis - apresentam o comportamento das principais fontes de 

variação atuantes sobre o resultado de interesse;  

Brainstorming – metodologia de trabalho em grupo que visa produzir o máximo 

número de idéias e sugestões sobre um tópico importante para o projeto;  

Diagrama de causa-efeito – apresenta a relação entre o efeito (resultado do 

processo) e suas causas (fatores), subdividindo-os em diferentes componentes (Ex: 

máquina, mão de obra, método, etc.),  

Diagrama de afinidades – apresenta uma forma gráfica de análise de 

informações em busca de afinidades entre estas e, consequentemente, seu melhor 

entendimento;  

Diagrama de relações - apresenta um esquema visual para as relações causa- 

efeito de um determinado problema não quantitativo, permitindo verificar as diferentes 

relações entre um ou mais componentes causais e o efeito resultante;  

Diagramas de matriz – Busca relacionar em forma de matriz os diferentes 

elementos de um evento ou problema de interesse, de forma que, no encontro das linhas 

e colunas da matriz, seja determinado o grau de relacionamento causa–efeito ou 

influência entre os mesmos;  

Matriz de priorização - identifica e quantifica a relação causa e efeito, criando 

condições para definir os principais problemas e suas causas;  
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Análise de regressão – processamentos matemáticos dos dados das variáveis de 

um determinado processo, a fim de que se possam determinar como estas variáveis 

influem no resultado do mesmo, propondo um modelo matemático que possibilite a 

simulação de variações destas variáveis em relação ao resultado final do processo; 

Teste de hipóteses - analisa com profundidade as informações contidas nos dados 

do processo e estipula parâmetros de acuracidade para as conclusões sobre a questão 

avaliada; 

Análise de variância - compara vários grupos de interesse, controlando os erros 

que poderão ser cometidos no que se refere à conclusão sobre o fenômeno estudado; 

Planejamento de experimentos – processa informações acerca dos dados, 

fornecendo um direcionamento acerca do caminho a ser adotado para atingir a meta 

desejada; 

Análise de tempos de falhas – analisa estatisticamente a ocorrência do tempo de 

falha dos componentes, buscando estimar o comportamento e a incidência futura do 

processo ou produto; 

Teste de vida acelerados - analisa o resultado de testes feitos sob condições 

estressantes, buscando determinar o comportamento futuro. 

 

Improve (Melhorar) 

 

Esta fase do DMAIC busca por algumas idéias para soluções potenciais, na 

tentativa de eliminar as causas fundamentais detectadas na etapa anterior (Werkema, 

2004). 

As ferramentas para esta fase são: Brainstorming, diagrama de causa-efeito, 

diagrama de afinidades, diagrama de relações, diagrama matriz, matriz de priorização, 

FMEA, stakeholders análise, teste de operação, teste de mercado, simulação, EVOP, 

teste de hipóteses, 5W2H, diagrama de árvore, diagrama de Grantt, PERT/CPM, 

diagrama de processo decisório. 

 

Stakeholders análise – stakeholders são pessoas, áreas, departamentos, 

clientes/consumidores ou pessoas externas à empresa que têm interesse na mesma, 

como os acionistas, e que serão afetados pela adoção de uma determinada solução a ser 

implementada.   A análise determina como todos os envolvidos pela solução serão 

afetados, suas reações e se os mesmos irão se comprometer ou não com esta; 
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Teste de operação – uma espécie de plano piloto, em que a solução será aplicada 

em menor escala a fim de verificar possíveis falhas, dificuldades e necessidades que por 

ventura farão diferença na hora de implementar a solução em larga escala; 

Teste de mercado - busca experimentar, numa dimensão menor, selecionada e 

dirigida ao mercado, a solução a ser implementada com vista a colher dados sobre a 

consequência desta solução para o mercado, não só na questão da satisfação, mas 

também em relação ao lucro, ações de marketing, etc.; 

Simulação – analisa as relações entre a solução a ser implementada e as possíveis 

consequências e ações alternativas, inclusive de forma a definir métricas e medidas para 

cada uma dessas ações; 

EVOP (operações evolutivas) - determina as condições ótimas de uma operação 

em um processo produtivo; 

5W2H (what, when, who, where, why e how, how much) – define a estratégia 

de ação a ser implementada, determinando “o que será feito?”, “quem fará?”, “quando 

será feito?”, “onde será feito?”, “por que será feito?”, “como será feito?” e “quanto 

custará o que será feito?”;  

Diagrama de árvore – define as estratégias para a solução de um problema, 

através do mapeamento dos caminhos a serem percorridos para o alcance do objetivo; 

Diagrama de Grantt – demonstra graficamente o cronograma de execução das 

atividades de um plano de ação; 

PERT/COM – demonstra a sequência e encadeamentos das atividades de um 

plano de ação, permitindo visualizar o seu caminho crítico e como os atrasos poderão 

influenciar na execução do plano; 

Diagrama de processo decisório – busca esquematizar as diferentes ações em 

busca do objetivo, através da utilização da lógica, vislumbrando possibilidades de 

eventos, contingências, antecipando ainda as contramedidas cabíveis. 

 

Control (Controlar) 

 

Na última etapa do DMAIC é feita uma avaliação do alcance da meta em larga 

escala. Para tanto, é feita uma ampla coleta de dados antes e depois da implantação da 

solução ou soluções encontradas durante o projeto. Se não houver o sucesso esperado 

com a implementação das soluções, volta-se à etapa de medição (segunda etapa) para 

maior aprofundamento da análise dos dados ou então se discute a possibilidade de um 
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novo projeto do produto ou processo em questão. Se o projeto conseguir o êxito 

esperado, começa a fase de padronização das alterações realizadas, através da 

elaboração do procedimento operacional padrão (Werkema, 2004). 

A última fase desta etapa é a de determinar um plano de monitoramento do 

desempenho do processo e do alcance da meta estabelecida, o que é deveras importante 

para que o problema não se repita e os esforços sejam todos perdidos (capabilidade). 

Aqui as ferramentas são: avaliação de sistemas de medição/inspeção, diagrama de 

Pareto, carta controle, histograma, índice de capacidade, métricas Seis Sigma, 

procedimento padrão, Poke-yoke, OJT, Avaliação de sistemas de medição/inspeção, 

plano de coleta de dados, folha de verificação, amostragem, CEP-carta controle, 

Histograma, Índice de capacidade, Métricas seis sigma, plano de auditoria dos 

procedimentos padrão, relatório de anomalias, OCAP. 

 

Procedimento padrão – indica o modo de execução das tarefas do processo, o 

resultado desejado e contribui para a capabilidade do mesmo; 

Poke-yoke - dispositivo utilizado no processo para impedir a execução de tarefas 

de forma errada, as quais poderão dar origem a problemas, diminuindo a necessidade de 

inspeção e garantindo a qualidade na origem – objetivo Lean; 

OJT (On the job Traning) – elaboração dos manuais de treinamento de trabalho;  

Plano de coleta de dados – define um plano de procedimento para coleta de 

amostra de produtos ou de acompanhamento das diferentes fases de produção 

(processos), comparando-as com padrões estabelecidos durante as etapas anteriores; 

Relatório de anomalias – estabelece uma sequência para descrever as anomalias 

encontradas, sintomas, possíveis causas e seu nível, e sugere um plano de ação a ser 

implantado;         

Folha de verificação - (Já apresentado na etapa anterior); 

Plano de auditoria - estabelece os procedimentos padrão, define relatórios de 

anomalias a serem aplicados; 

OCAP - Esquematização e procedimento para descoberta de causas especiais de 

variação do processo. 

 

Em todas as etapas deve-se atualizar a ferramenta de Mapa de Raciocínio. Tal 

documento visa registrar a evolução progressiva de cada etapa do DMAIC, deixando 
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explícita a meta inicial do projeto, as questões e hipóteses criadas e o processo para 

determinar as formas de solução destas pelos membros do projeto (Werkema, 2004). 

O mapa de raciocínio apresentará as atividades realizadas, o registro do processo 

dinâmico de raciocínio, executado durante o projeto como forma de facilitar o 

entendimento do passo a passo de cada uma das etapas do DMAIC, tanto para os 

envolvidos diretamente no projeto como os demais membros da empresa, reforçando a 

lógica de cada uma das atividades e soluções adotadas (Werkema, 2004).   

 

2.2.3.2 MÉTODO DFSS OU DMADV NO SIX SIGMA. 

 

O Six Sigma não se restringe à utilização do DMAIC como metodologia. Para o 

desenvolvimento de atividades novas, sejam estas as de um novo processo industrial, 

administrativo ou um novo produto ou serviço, em que exista a necessidade de criar ou 

implementar algo novo, o Six Sigma utiliza outro método chamado de DFSS (design for 

Six Sigma), iniciado na GE, ou método DMADV, como é denominado nas demais 

empresas. 

Essa metodologia se diferencia do DMAIC por estar mais voltada ao 

desenvolvimento de projetos novos, e por isso não conta com dados históricos 

existentes, sendo essa situação cada vez mais comum às grandes empresas, graças à 

influência cada vez maior da inovação para os resultados da organização (Werkema, 

2004).  

O DMADV (Define – Medir – Analisar – Design – Verificar) é a resposta à 

necessidade da busca pela qualidade desde a concepção, ou seja, o nascimento de novos 

produtos e processos, elemento base para o processo de inovação tão necessário às 

organizações, em que nem todos os dados e elementos estão disponíveis, devendo ser 

criados.  

Segundo Werkema (2004), o DMADV é uma metodologia a ser executada por 

equipes multifuncionais, responsáveis por projetos de novos produtos, e se apresenta 

conforme a figura.  
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Figura 2.18: Etapas do DMADV.  

      Fonte: Werkema (2004, p.159.) 

 

2.2.4. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO. 

 

Um dos aspectos a se destacar dentro da metodologia Six Sigma é a questão da 

capacitação do pessoal envolvido, através de uma seleção e treinamento de membros da 

organização com perfis adequados não só para o aprendizado em si, mas também com a 

capacidade de serem patrocinadores, divulgadores e entusiastas do sistema, dentro da 

própria organização. 

Conforme o grau de especialização e papel a desempenhar para os quais os 

membros da organização são capacitados, há diferentes designações dadas aos membros 

Six sigma, as quais são apresentadas abaixo. 

 

 Spansor do Six Sigma – considerado o número 1, responsável pela 

implementação do programa; 

  Spansor facilitador – cujo papel é assessorar o responsável pela 

implementação;  

 Champion – responsável por apoiar os projetos, removendo barreiras que 

atrapalhem seu desenvolvimento;  

 Master Black Belts – profissionais que assessorem como mentores tanto os 

Spansor quanto os Black e os Green Belts da organização;  
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 Black Belts - são líderes de equipes na condução de projetos 

multifuncionais e/ou funcionais da empresa;  

 Green Belts – profissionais que participam das equipes lideradas por Black 

Belts ou lideram projetos de cunho funcionais, geralmente de maneira não 

dedicada integralmente a esta tarefa, utilizando somente parte de seu dia 

de trabalhando nesta tarefa;  

 Yelow/White Belts – membros do nível operacional, treinados nos 

fundamentos do Six Sigma, identificando escalas de medições, bem como 

identificando elementos do sistema, e principalmente pensando em forma 

de causa e efeito (Gygi et al.,2008, p.141) e (Werkema, 2004). 

 

  A certificação de especialista Six Sigma não possui requisitos oficiais e 

padronizados, sendo consenso que, na avaliação de desempenho, sejam considerados 

aspectos como: compreensão do método e ferramentas, conclusão prática de um projeto 

com geração de resultados significativos e tangíveis (retorno econômico validado pela 

empresa, raciocínio crítico e capacidade de síntese e comunicação de idéias, habilidade 

de liderança, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe). Os elementos citados 

são aferidos não só por consultorias especializadas, mas pela empresa envolvida no 

processo, criando assim um envolvimento não do membro isolado, mas da empresa 

como em geral. 

 

2.2.5. SIGMA COMO MEDIDA DAS PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS. 

 

O livro The Six Sigma Handbook (Pyzdek, 2003) apresenta a seguinte declaração:  

 

Uma afirmação pode ser feita acerca da qualidade: ela começa com a 
medição. Somente quando a qualidade pode ser mensurada poderemos 
começar seu desenvolvimento. (...) Medir é condição sine qua non à 
qualquer ciência(....) (Pyzdek,2003, p.278). 

 

O Sigma (σ) é uma letra grega que em estatística representa o desvio-padrão de 

um processo, uma medida de dispersão sobre a saída que o processo produz relativa à 

determinada característica. Quantifica a variabilidade existente em uma característica de 

um produto produzido por um determinado processo. 
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Segundo Cristina Werkema, em seu livro Criando a cultura Seis Sigma, a autora 

fala que o “Sigma (desvio-padrão) é uma medida estatística que quantifica a variação 

existente entre os resultados (produtos) de qualquer processo ou procedimento” 

(Werkema, 2004, p.217). Quanto menor é o valor do desvio-padrão, melhor será o 

processo, pois este apresentará maior uniformidade entre seus resultados. 

As fórmulas para cálculo do desvio-padrão para uma população finita ou amostra 

(S) e para uma população (σ) são respectivamente: 

 

 
                                                                                                                                     

onde n e N são o número de elementos componentes da amostra e da população e X e µ 
são a média da amostra e a média da população, respectivamente, calculadas por: 

    _ 
    X = ∑  xi            µ = ∑  Xi  
              n                              N 
 
A simples observação desse valor não permite definir se sua magnitude é aceitável 

ou não, sendo que, para isso, faz-se necessária sua comparação em relação aos limites 

de especificação de qualidade, ou seja, analisando o comportamento que a variação do 

processo apresenta em relação à especificação da qualidade, determina se este processo 

é suficientemente estável para evitar que problemas de não conformidade ocorram 

(Gygi et al.,2008) e (Werkema, 2004). 

A necessidade de comparação entre os limites de especificação e a variabilidade 

deu origem à escala sigma, cuja qualidade do processo é aferida pela sua capacidade de 

atender às especificações, tendo assim: 

 

LIMITE 
DA 

ESPECIFICAÇÃO 

PERCENTUAL DENTRO 

DAS ESPECIFICAÇÕES 
PPM DEFEITUOSOS 

± 1 Sigma 68,27 317300 

± 2 Sigmas 95,45 45500 
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± 3 Sigmas 99,73 2700 

± 4 Sigmas 99, 9937 63 

± 5 Sigmas 99, 999943 0,57 

± 6 Sigmas 99, 999998 0, 002 

Obs: Distribuição normal centrada na média. 
Tabela 2.2: Nível σ, percentual dentro das especificações e PPM. 

 Fonte: Autor 

 
A figura abaixo mostra a relação existente entre a distribuição de frequência na 

produção de não conformidade em relação ao nível 3σ e 6σ. 

 

 
Figura 2.19: Distribuição de freqüência com 3 e 6 desvios-padrão. 

Fonte: Nomelini (2007) 

 
É importante destacar como entendimento estatístico do significado de um 

processo com ± 6 sigma o conceito de capacidade de processo. 

 

 2.2.5.1. INTERPRETAÇÃO ESTATÍSTICA DO SIX SIGMA. 

 

Há uma forte relação entre os conceitos estatísticos e a própria filosofia Six Sigma, 

não só pela utilização do desvio padrão, mas pela determinação da qualidade do 

processo pelo estudo estatístico do mesmo.  

Um processo está sob de um controle estatístico de processo (CEP) quando sobre 

este processo estejam atuando somente causas comuns e aleatórias, sendo esta uma 

condição necessária à análise estatística para a qualidade, conforme demonstrado na 

figura 2.19.  



Capítulo 2                                                                                       Fundamentação Teórica 

103 
 

É possível utilizar uma série de modelos que possibilitam a análise e interpretação 

dos dados coletados sobre o processo (distribuição de frequência normal) como forma 

de gerar informações e assim tomar decisões de como melhorar tais processos no 

referente à robustez e qualidade de resultado final (produto ou serviço). 

 

 
Figura 2.20: Gráfico de controle de qualidade CEP. 

  Fonte: Ruthes et al, 2006, adaptado de Slack et al, 1996 

 

As técnicas estatísticas são um dos principais elementos na busca pela melhoria da 

qualidade por permitirem descrever e interpretar a variabilidade (sempre presente dentro 

de um processo e principal causadora da produção de produtos ou serviços defeituosos), 

desde que sob controle estatístico, como a própria filosofia Six Sigma afirma e se baseia.     

Como afirma Werkema, em seu livro Ferramentas Estatísticas Básicas para o 

Gerenciamento do Processo: “A redução da variabilidade dos processos implica em 

uma diminuição do número de produtos defeituosos fabricados” (Werkema, 1995, 

p.04). 

    
 

Figura 2.21: Meta Six Sigma . 

       Fonte: Davis (apud Ruthes et al, Revista Gestão Industrial, 2006 p.176 

       
O controle e a redução da variabilidade dos processos são uma fonte de economia. 

No entanto, deve-se entender a importância desta característica em relação ao cliente, 

pois geralmente fica mais oneroso obter processos de alta precisão, não se justificando 
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trabalhar com tolerâncias que sejam muito grandes em relação à variabilidade do 

processo (Palmer apud Rothes, 2006). 

O Six Sigma é um valor composto e derivado da multiplicação de 12 (doze) vezes 

o valor do desvio-padrão (uma medida estatística de variabilidade), representado por σ 

(sigma), de uma população ou de uma amostra desta (no caso, expresso por S), de forma 

que 6 (seis) destes desvios-padrão estejam de cada lado da média da amostra, podendo e 

sendo desejável que esta média calculada dos dados referentes ao processo e sua 

variação apresentem-se dentro e centrada, a um limite de especificação para 

determinada característica desejada (figura 2.16).  

Há ainda uma importante característica a ser levada em conta para que um 

processo consiga produzir produtos/serviços com qualidade: o posicionamento da média 

do processo e o valor nominal especificado para o mesmo.   

Sobre a variabilidade e o posicionamento da média do processo e o valor nominal 

da especificação,  Werkema (1995) afirma em destaque que:  

 

 Um processo pode não ser capaz por apresentar:  
- Elevada variabilidade. 
- Média deslocada em relação ao ponto médio dos limites de 
especificação (valor nominal). (Werkema, 1995, p. 276). 

  

Isso pode ser demonstrado através do gráfico de curva da distribuição de 

freqüência, que, sob as condições acima expostas por Werkema (1995), apresentará um 

comportamento suficientemente próximo ao da distribuição normal (figura 2.22), 

modelo estatístico que fornece a base teórica para o estudo do padrão de ocorrência 

(probabilidade) dos elementos de várias populações de interesse, podendo este 

comportamento ser confirmado através do teste de normalidade, seja com o uso do 

gráfico de Papel Normal, seja através de técnicas de estatística indutiva.  

Quanto à variação do processo em relação aos limites de tolerância, é possível ter 

os comportamentos, conforme figura 2.21 (Rothes et al, 2006): 
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Figura 2.22: Tolerância e especificação. 

       Fonte: Rothes (et al, 2006, p.177). 

 

A – Média do processo igual à especificação: a variação não atende aos limites das 

especificações (nível 3 sigma, 99,73% de conformidade); 

B - Média do processo igual à especificação: a variação atende aos limites das 

especificações (nível 6 sigma – 99,9999998%);                                                                      

C – Média do processo igual à especificação: a variação não atende aos limites das 

especificações (nível 3 sigma, 99,73% de conformidade) – área hachurada; 

D – Média do processo diferente da especificação: a variação atende aos limites das 

especificações (produção de unidades defeituosas acima do LSE) – área hachurada; 

E - Média do processo diferente da especificação: a variação atende aos limites das 

especificações (produção de unidades defeituosas abaixo do LEI) – área hachurada. 

 

Dentro da abordagem estatística do Six Sigma utiliza-se como medida de defeitos 

o PPM (parte por milhão), ou seja, a quantidade de defeitos de não-conformidade com 

os limites especificados existente é de 0,0002 ppm, ou seja, duas partes por bilhão de 

defeituosos, podendo ser entendido como cada 1 (um) milhão de unidades produzidas 

nem mesmo uma será defeituosa, se 1 (um) bilhão de peças forem produzida somente 2 

(duas) estarão fora da especificação (Gygi,et al.,2008) e (Werkema, 2004).  

Em muitos artigos e publicações aparece o valor 3,4 PPM de unidades defeituosas 

por milhão de unidades produzidas, o que só acontece quando se considera uma 

variação da média do processo em 1,5 σ, sendo esta variação da média fruto da própria 

variação na execução do processo e tendo o deslocamento máximo na magnitude acima 

apresentada (1,5σ), como indicado pela pesquisa (Harry apud Davis, 2001) e 

apresentado na figura a seguir.   
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                             Figura 2.23: Tolerância e especificação. 

                                      Fonte: Davis, adaptado de Lorenço filho (1976, p.66). 

 

A escala sigma representa uma área sob a curva de distribuição normal, sendo 

assim se é capaz de obter seu valor pelas áreas associadas a cada intervalo como 

proporção da área total sob a curva.  

Assim sendo, existem condições para calcular a quantidade de partes por milhão, 

relacionadas à escala sigma, sob duas condições, apresentadas a seguir: 

 

1. Média centrada no valor nominal desejado. 

Para 3σ: 

 
 

Com probabilidade de cair fora do limites 3σ igual a: 

 

P(fora de 3σ) = P(Z< - 3) + P(Z> 3) = 2 x 0,00135 = 0,0027= 0,27%; 

Ou seja, PPM = 0,0027 x 1.000.000 = 2.700 PPM 

Para 6σ: 

 
Com probabilidade de cair fora do limites 6σ igual a: 

P(fora de 6σ)=P(Z< - 6)+P(Z> 6)= 2 x 0,000000001=0,000000002= 0,0000002%; 

Ou seja: PPM = 0,000000002 x 1.000.000 = 0,002 PPM 
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2. Média deslocada em 1,5σ do valor nominal 

Para 3σ: 

 
Com probabilidade de cair fora do limites 3σ igual a: 

 

P(fora de 3σ) = P(Z< - 4,5) + P(Z> 1,5) = 0 + 0,06681= 0,06681 = 6,681%; 

P(fora de 3σ) = P(Z< - 1,5) + P(Z> 4,5) = 0 + 0,06681= 0,06681 = 6,681%; 

Ou seja: PPM = 0,0681 x 1.000.000 = 66.810 PPM 

Para 6σ: 

 
Com probabilidade de cair fora do limites 3σ é igual a: 

P(fora de 6σ) = P(Z< - 4,5) + P(Z> 7,5) = 0 + 0,06681= 0,0000034 = 0,00034%; 

P(fora de 6σ) = P(Z< - 7,5) + P(Z> 4,5) = 0 + 0,06681= 0,0000034 = 0,00034%; 

Ou seja: PPM = 0,0000034 x 1.000.000 = 3,4 PPM 

 

A figura a seguir demonstra a relação do nível sigma e a produção de unidades 

defeituosas quando a média do processo se apresenta centralizada e deslocada de 1,5 

desvios-padrão no processo. 
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Figura 2.24: Nível Sigma e sua relação %, DPMO centrada e a 1,5 Sigma. 

       Fonte: Breyfogle (2003, p.1090-1091). 

 

DMPO é a medida utilizada pelo Six Sigma para aferir o número de defeitos em 

relação ao número de unidades avaliadas, multiplicada pelo número de oportunidades de 

defeitos que podem ser encontradas em uma unidade de produto. 

Sobre o procedimento para a classificação de processos, segundo a escala Sigma, 

verificam-se (Werkema, 2004): 

 

- Identificar o processo de interesse; 

- Identificar as exigências do consumidor que cada unidade do produto deve 

atender; 

- Identificar o processo de interesse; 

- Identificar o produto de interesse desse processo; 

- Identificar as exigências do consumidor que cada unidade do produto deve 

atender; 

- Identificar todos os possíveis defeitos que uma unidade do produto pode 

apresentar (com base no item anterior); 

- Identificar quantos defeitos podem ser encontrados em uma unidade do produto 

(oportunidades para defeito O); 

- Coletar dados na saída do processo (avaliar N unidades do produto e contar o 

número total de defeitos encontrados e o número total de defeitos encontrados D); 

- Calcular o número total de oportunidades para defeitos na amostra coletada 

NxO; 
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- Calcular os defeitos por milhão de oportunidades (DPMO=(D / (NxO))x 

1.000.000); 

- Converter o valor do DMPO para a escala Sigma (Anexo D). 

 

O significado prático da escala sigma pode ser observado no quadro abaixo, 

através do qual são comparadas empresas com um nível 4 Sigma e 6 Sigma: 
 

4 Sigma  6 Sigma  
7 horas de falta de energia elétrica por 

mês  
1 hora de falta de energia elétrica a cada 34 anos

5.000 operações cirúrgicas incorretas por 

semana 
1,7 operação cirúrgica incorreta por semana 

3000 cartas extraviadas por 300.000 

enviadas 
1 carta extraviada por cada 300.000 enviadas 

15 min. sem fornecimento de água por dia 1 min. sem fornecimento de água a cada 7 

meses 
Tabela 2.3: Comparação entre empresas com nível 4 e 6 Sigmas 

Fonte: Werkema (2004) 
 

A tabela acima mostra a enorme diferença de desempenho entre organizações com 

nível sigma diferentes. 

Conforme afirmam Davis, Aquilano e Chase (2001), o objetivo do controle 

estatístico da qualidade é o de alcançar um processo tanto sobre controle como dentro 

das tolerâncias de especificação.  

Pode-se perceber na afirmação anterior que o simples controle do comportamento 

da variabilidade de um processo, por si só, não garante sua qualidade (figura 2.17), 

sendo necessária a utilização de outros conceitos estatísticos para determinar se o 

processo é ou não capaz de produzir resultados dentro das especificações de qualidade 

desejadas.   

A esta determinação denomina-se Estudo da Capacidade do Processo. 

A capacidade do processo é definida a partir da faixa µ ± 3σ, denominada faixa 

característica do processo, a qual apresenta uma distribuição de frequência em que 

99,73% dos valores das variáveis de interesse pertencem a esta faixa. 
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A capacidade do processo pode ser avaliada através de índices, representados por 

Cp e Cpk, denominados capacidade de processo e índice de capacidade do processo, 

respectivamente, e são calculados pelas seguintes expressões: 

 

Capacidade de processo: Cp = LSC - LIC  
                                                   6σ 

 
Índice de capacidade do processo: Cpk = MIN [ LSE -  x  ,  x- LIE  ] 
                                                                                  3σ           3σ 

Os índices de capacidade processam as informações de forma que seja possível 

avaliar se um processo é capaz de gerar produtos que atendam às especificações 

provenientes dos clientes internos e externos.   

Uma distribuição normal, com Cp > 1, é considerada indicativa de que o processo é 

capaz; quando a Cp < 1, indica que o processo é não capaz. 

Um índice de capacidade Cpk = Cp, indica que a média do processo coincide com o 

valor nominal da especificação do projeto. 

No caso do Six Sigma, a tolerância de projeto sobre a variação do processo será 

reduzida em 50% e os índices de capacidade de processo Cp serão de magnitude 2,0. 

Antes de abordar o comportamento do Cpk num projeto Six Sigma cabe diferenciar 

o que venha a ser limite de controle superior e inferior (LSC e LIC) e limite de 

especificação superior e inferior (LEI e LEI).  

Segundo Lorenço Filho (apud Rothes et al., 2006), os limites da especificação 

representam aquilo que se exige do projeto, para que o produto possa atender à 

finalidade para o qual é desejado.  

Os limites de controle resultam do processo de fabricação empregado e refletem 

aquilo que o processo é capaz de realizar. 

Num processo Six Sigma, mesmo que exista uma diferença entre o Cpk e o Cp, 

igual a 1,5 vezes o desvio-padrão (σ), o processo será capaz de produzir apenas 3,4 

unidades defeituosas por 1 (um) milhão de unidades produzidas.   

O sigma do processo (σ) é determinado por um processo similar ao cálculo do Cp 
e do Cpk. 

 
                                                                                       _                                                  
Em que o LIE e LSE são os limites de especificação superior e inferior, 

respectivamente, X é a media e S é o desvio padrão. 



Capítulo 2                                                                                       Fundamentação Teórica 

111 
 

 Como explicação para a variação da média ser de 1,5 desvio-padrão, existe uma 

degradação natural nos processos por influência de mudanças e tendências normais a 

longo prazo. Na tentativa de calcular matematicamente tal comportamento, de forma a 

aproximar a distribuição de curto prazo com a de longo prazo, chegou-se ao valor de 1,5 

desvio-padrão (Gygi,et al.,2008, p.141).     

 

2.2.6. MÉTRICAS SIX SIGMA. 

 

A metodologia Six Sigma dá grande ênfase ao controle da variabilidade como 

forma de garantir a eliminação quase que total de erros e defeitos, tanto no processo 

quanto do produto produzido por este. 

Dada essa ênfase à variação, o programa acabou por adotar um procedimento de 

medição especial, como forma de quantificar e classificar os resultados que empresas 

alcançam tanto no controle desta variação quanto na identificação de metas para a 

mesma. A esta classificação denomina-se métricas do Six Sigma. 

O entendimento do funcionamento de uma métrica Six Sigma, para classificação 

do desempenho de uma organização, necessita de alguns conceitos prévios para melhor 

entendimento. São eles:    

 

Unidade de produto – bem ou serviço que sofre processamento e será ao final 

deste entregue a um cliente/consumidor; 

Defeito – é uma falha no atendimento de uma especificação necessária à 

satisfação de um cliente; 

Defeituoso – unidade de um produto ou serviço que tenha um ou mais defeitos; 

Oportunidade de defeitos – representa uma especificação de produto ou serviço 

que seja necessária à satisfação do consumidor ou, vista de outra forma, uma 

oportunidade de defeito que gera insatisfação ao consumidor.  

De posse desses conceitos, temos: 

Métrica baseada em defeituosos – métrica indiferente à quantidade de defeitos por 

produto ou serviço; o peso de um defeito neste caso é o mesmo que se este tivesse cem 

defeitos. 

Baseados no conceito de defeituoso, tem-se 2 (duas) métricas representadas: 

 

Proporção de defeituosos: 
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P = nº de defeituosos / nº de unidades produzidas 

 

Rendimento final: 

Yfinal = 1 – p; ou seja, Yfinal = 1 – Proporção de defeituosos 

 

Baseados no conceito de oportunidade de defeito, há 4 (quatro) métricas 

representadas: 

 

Defeitos por unidade (DPU): 

DPU = nº de defeitos / nº de unidades do produto avaliadas. 

 

Interpretação: quantos defeitos se espera ter: por unidade de produto produzida ou 

a média de defeitos por produto produzido.  

 

Defeitos por oportunidades (DPO): 

DPO = nº de defeitos / (nº total de unidades do produto avaliadas) x                            

(Oportunidades para defeitos). 

 

Defeitos por milhões de oportunidades (DMPO): 

DMPO = DPO x 1.000.000 

 

 

 

Escala Sigma: 

 

De posse do DMPO, deve-se consultar a tabela da escala Sigma (Anexo D) para 

poder encontrar o valor (σ) para o produto ou processo. Quanto maior o (σ) encontrado, 

melhor será este, pois menos defeitos por milhões de unidades produzidas o (σ) 

apresentará, consequência da menor variação existente (causa do defeito). É necessário 

lembrar que a tabela considera que a média do processo está deslocada a 1,5σ do seu 

valor nominal.  

 

 

2.2.7. TIPOS DE INDICADORES SIX SIGMA. 
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A literatura Six Sigma classifica os indicadores de desempenho em 3 (três) tipos 

diferentes, sendo eles: 

 

Os TLI’s (Top Level Indicators) ou Indicadores de Alto Nível – são indicadores 

que medem o desempenho ligado aos resultados macro da organização, ao foco 

estratégico do negócio e sua missão, num enfoque de longo prazo e diretamente ligado a 

aspectos exigidos quanto à definição, desenvolvimento, construção e serviço, segundo a 

percepção do cliente (CTQs) e aos interesses dos stakeholders, podendo ser 

apresentados através de indicadores financeiros e não financeiros.  

Os indicadores Outcome (Ys) ou indicadores de saída – medem o resultado final 

da saída dos processos, ligados ao CTQ’s determinados pelo cliente, avaliando a 

conformidade com os objetivos estabelecidos pela organização, e que, quando 

agrupados e combinados, compõem os indicadores anteriormente citados.  São 

indicadores de nível tático que, alcançados, atingem os resultados estratégicos 

estabelecidos pela organização, sendo localizados em nível hierárquico de supervisão e 

coordenação das operações. 

Os indicadores Upstream (Xs) ou indicadores operacionais – são indicadores que 

medem os pontos críticos do processo como forma de antecipar os resultados obtidos 

pelo mesmo, sendo utilizado como controle das etapas formadoras dos indicadores 

outcome (Ys) por possuírem uma relação de causa e efeito entre estes. São localizados 

ao longo das operações e etapas do processo, em nível operacional de chão de fábrica, e 

devem ser obtidos pelas próprias equipes de trabalho como forma de melhor 

compreenderem o papel que desempenham e suas responsabilidades.  

 

 
2.3. LEAN SIX SIGMA 
 

2.3.1. FUSÃO DO LEAN E DO SIX SIGMA.  

 

A fusão de métodos de melhoria Lean com os de Six Sigma é necessária porque, 

segundo George (2004): 

 

- Lean não pode colocar um processo sob controle estatístico. 
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- Six Sigma sozinho não pode melhorar drasticamente a velocidade de 
processo nem reduzir o capital investido.   
- Ambos permitem a redução do custo da complexidade.  

 (George, 2004 p.13). 
 

As organizações usam as duas estratégias por estas serem complementares no 

sentido de que o Six Sigma aborda como questão-chave a redução da variação nos 

processos e busca a robustez e precisão destes como forma de garantir a qualidade de 

um produto/serviço, e, consequentemente, da melhoria do resultado organizacional, 

tendo sempre como balizador de suas ações o reconhecimento das oportunidades de 

melhoria pela visão do cliente, obtenção de dados e fatos estatisticamente coletados e 

tratados através de uma metodologia altamente estruturada. 

O Six Sigma, como estratégia gerencial, também estabelece uma forma sistêmica 

de uso de diversos métodos e ferramentas de solução dos problemas organizacionais 

através da implementação de projetos de melhoria e da criação de novos produtos e 

processos que geram expressivos resultados financeiros e de melhoria do negócio 

(Abraham, 2004). 

O Lean foca a eliminação do desperdício, ou seja, a eliminação de atividades que 

não agreguem valor ao produto e serviço, melhorando sua eficiência, não através do 

aumento da capacidade de processamento com máquinas mais modernas (medida mais 

onerosa), mas sim pelo enxugamento do trabalho desnecessário que estão entranhados 

na forma de executar as atividades, tanto na produção quanto nas demais áreas da 

empresa. 

Destaca-se ainda no Lean a preocupação com o fluxo de valor, contínuo e puxado 

pela demanda, o que dá maior velocidade ao sistema em detrimento ao enfoque 

segmentado dos sistemas de produção anteriores, que buscavam a eficiência das partes 

individuais dos processos de produção e que desconsideravam a inteiração entre os 

mesmos e a visão holística do sistema como forma de impulsionar os ganhos 

organizacionais.   

O Lean apresenta, através destas medidas, um ambiente propício a expor os 

problemas como forma de melhoria do sistema, em que o pensamento científico serve 

de ferramenta para o questionamento e a sedimentação do conhecimento como forma 

de desenvolvimento organizacional rumo à excelência.  

Sobre a integração das duas metodologias, há quem ache vantagens e 

desvantagens. 
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A consultora e autora de diversos livros sobre o assunto, Werkema (2006) 

considera a integração um processo natural dentro da empresa, destacando que a 

integração entre o Lean e o Six Sigma mostra diversas oportunidades de 

complementaridade, sendo representada pela figura 2.25. 

 

 
Figura 2.25: Pontos fortes do Six Sigma e do Lean Manufaturing. 

       Fonte: Werkema (2006) 

A autora ainda apresenta a forma como cada uma das estratégias pode ser 

aplicada, enfatizando o papel do Lean na eliminação das etapas que não agregam valor e 

o papel do Six Sigma na melhoria da capacidade das etapas que agregam valor.  

 

 
Figura 2.26: Processo LSS. 

       Fonte: Werkema (2006) 
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As ferramentas de ambas podem ser unidas dentro das diferentes etapas que 

compõem a estrutura do DMAIC, escolhida pela autora como metodologia para 

aplicação em projetos específicos, considerados importantes dentro dos parâmetros 

estipulados pelo Six Sigma, figura 2.27.  

 

 
Figura 2.27: Processo LSS. 

       Fonte: Werkema (2006). 

 

Há quem considere diferenças difíceis de serem compatibilizadas na união das 

duas metodologias, como Liker (2007), que enfatiza principalmente aspectos que 

envolvem, no caso, a abordagem focada e pontual que o Six Sigma possui em sua 

aplicação, feita por meio de projetos selecionados geralmente de curto ou médio prazo, 

e a do Lean, que preconiza uma abordagem ampla e espalhada desde o chão de fábrica, 

na cultura organizacional e na mentalidade das pessoas, elemento importante ao pleno 

desenvolvimento do sistema.    

Em detrimento da opinião anterior, o que se vê é a existência de defensores das 

diferentes metodologias, que mais se parecem membros de “religiões inimigas”, o que 

em nada contribui ao progresso da organização.  

É pertinente a opinião de Elcio Cruz de Oliveira, consultor técnico da Petrobras 

Transportes, que em entrevista à Revista Banas Qualidade, em janeiro de 2006, declara: 

 

O necessário para atingir o imperativo quase universal para a melhoria 
do desempenho não é a coexistência entre o Seis Sigma e o Lean, ou 
mesmo a integração entre os dois, mas sim uma metodologia de 
melhoria do desempenho que se aplique à oportunidade de melhoria 
de todos os tipos (Oliveira, 2006). 
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Na verdade, o que se vê na prática é que é difícil determinar onde começa uma e 

termina a aplicação das duas metodologias, tendo em vista que hoje a (ASQ) American 

Society for Quality, importante entidade certificadora para Black e Gren Belts da 

metodologia Six Sigma, engloba em seu modelo de exame o conhecimento de algumas 

das ferramentas da metodologia Lean.  

Torna-se, assim, evidente que há uma tendência à adoção da metodologia LSS 

como forma de juntar o que de melhor à de cada uma delas.    

Aspectos mais gerais podem ser vistos como principais problemas de 

implementação e sustentabilidade do LSS, dentre as quais é possível citar as diferenças 

em relação às abordagens técnica e humana utilizadas. 

Quando tratado sob o ponto de vista técnico, a metodologia LSS procura 

identificar que ferramentas são utilizadas para melhoria, como estas funcionam e como 

estas foram adotadas na empresa de origem, procurando assim copiar os “casos de 

sucesso” para aplicação em empresas interessadas na metodologia, sem maiores 

considerações, preocupando-se ainda em aferir os resultados apenas destas ferramentas.  

Esse tipo de abordagem é considerado por muitos mais prática, mas nem de longe 

transforma uma organização em enxuta na sua essência. No entanto, não se pode deixar 

de levar em conta a metodologia LSS quando considerada as características exigidas 

para um processo de gerenciamento de negócios; se adotada desta forma, pode-se 

repetir o caminho que dificultou o sucesso de outros programas ligados à melhoria, 

como o de qualidade, por exemplo. 

Quando informados da necessidade de desenvolvimento em programas de 

qualidade que só mostrariam seus reais efeitos a longo prazo, na prática, muitos líderes 

organizacionais se desestimularam, sendo o próprio Six Sigma uma resposta a esta 

necessidade.     

A abordagem humana, que pode ser chamada de orgânica, procura modificar a 

cultura de forma a criar um ambiente organizacional onde não apenas os elementos 

técnicos possam ser aplicados, mas desenvolvidos e agregados à própria forma de agir e 

decidir, o que demanda muito mais tempo do que a abordagem anterior, porém é 

considerada muito relevante ao sucesso do processo.  

Não obstante, a abordagem humana de desenvolvimento de uma cultura 

organizacional sozinha não sobrevive às necessidades de resultados que a organização 

precisa alcançar.  

Liker coloca que: 
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As mudanças culturais não podem ser implementadas com um 
programa de mudança cultural: precisam ser cultivadas por longos 
períodos de tempo, com maneiras melhores de realizar o trabalho que 
se concentram no desenvolvimento e fabricação de produtos de 
qualidade (Liker, 2009, p. 523).      

  

É na procura pela forma de atingir a integração entre a abordagem técnica e 

humana, bem como o uso da integração destas à própria estratégia organizacional que se 

busca desenvolver o modelo de implementação da metodologia LSS deste trabalho.  

 

2.3.2. CUSTO DA QUALIDADE X CUSTOS DOS ERROS NO SIX 

SIGMA. 

 

Segundo Robles Júnior (2003, p.66): 

 

Os custos da qualidade são normalmente classificados em categorias: 
Prevenção, Avaliação, Falhas Internas e Falhas Externas. 
Eventualmente, alguns autores, e até mesmo empresas, consideram 
também como detalhe adicional do custo de qualidade a categoria de 
acumulação dos Custos de Correção (Robles Júnior, 2003, p.66). 
 
 

Custos de prevenção são definidos como os custos, de investimento ou custeio, 

referentes a assegurar que os produtos, seus componentes ou serviços insatisfatórios ou 

defeituosos não venham a ser produzidos. São exemplos de custos de prevenção: custos 

com equipamentos, tecnologia, engenharia de qualidade, treinamento para qualidade de 

fornecedores e pessoal interno, manutenção preventiva, desenvolvimento de sistemas de 

qualidade, gastos com planejamento de inspeção de fornecedores e especificações de 

qualidade, identificação das necessidades e exigências dos clientes, entre outros. 

Custos de avaliação são gastos referentes à identificação de unidades ou 

componentes defeituosos da remessa para os clientes internos ou externos à 

organização, tais como: equipamentos e suprimentos utilizados em teste internos nos 

processos de produção, teste de protótipos, processamentos de dados referentes à 

qualidade dos processos do sistema produtivo, checagem do desempenho do produto em 

campo, etc. 

Custos das falhas internas são custos e gastos referentes às atividades limitadas ao 

ambiente organizacional da mesma e que acontecem antes da chegada do 

produto/serviço ao cliente. Exemplos deste tipo de custo são: retrabalhos, custo de 
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redesenho, refugos, sucatas, perdas de tempo produtivo, descontos devido à baixa 

qualidade, manutenção corretiva, estoque adicional para suprir as falhas e outros. 

Custos das falhas externas são os custos gerados por problemas ocorridos após a 

entrega do produto ou prestação de um serviço defeituoso ou inadequado ao cliente, tais 

como devolução, queixas, multas, custo de garantia, vendas perdidas, custo de 

assistência técnica e prejuízo à imagem da organização como um todo. 

O custo de correção citado por Robles Júnior seria um subtipo encontrado nos 

últimos dois tipos de custo de qualidade (falhas internas e externas) e que estão ligados 

à recuperação dos produtos e serviços deficientes até que os mesmos sejam 

considerados próprios para o consumo. 

A filosofia LSS vislumbra estes aspectos ao afirmar que nem sempre é vantajoso 

determinar com antecedência um nível seis sigma para aferição de um processo ou um 

conjunto de subprocessos formadores deste processo6, bem como apresenta a 

necessidade de conhecer o conceito de fábrica escondida para melhor compreender 

quais as possibilidades de ganhos relativos à adoção do mesmo (Werkema, 2004). 

Segundo o conceito de fábrica escondida, quando se avalia se há qualidade na 

cadeia produtiva, verifica-se que o resultado de qualidade de cada processo, muitas 

vezes, é considerado bom isoladamente; porém, analisado por todo o fluxo de 

processos, observa-se que esse tipo de análise esconde inúmeras perdas e desperdícios 

por retrabalho ou refugo de peças.  

Analisando não somente o critério de custos, mas utilizando o conceito de 

rendimento total da linha, percebe-se que, mesmo processos com qualidade considerada 

boa, como, por exemplo, 90% ou mais, dependendo do número de processos da cadeia, 

será considerado muito baixa a qualidade resultante ao final de todos os processos. 

Supondo que se tenha 10 processos na cadeia e os mesmos 90% de qualidade em 

cada um destes, o rendimento do sistema será dado por 0,90¹�, menos de 35%.  

 

2.4. PROCESSO DE MEDIÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPENHO E 
 INDICADORES. 
 

A escolha por abordar este tema dentro desta dissertação objetiva dar o 

embasamento teórico sobre este assunto para o desenvolvimento do modelo de 

                                                 
6 Manual de Gerenciamento do processo. Treinamento Green Belts, Coca-Cola (2006) 
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implementação LSS, o qual se utiliza de um processo de medição por indicadores de 

desempenho para determinar o grau de assimilação e eficiência no uso das ferramentas 

LSS aplicadas, bem como procura formas de mensurar as reais vantagens obtidas pela 

metodologia para a organização, tanto nos aspectos de desempenhos internos em suas 

diferentes áreas quanto nos desdobramentos externos no referente a questões de 

melhoria da competitividade e para a própria estratégia organizacional como um todo. 

 

2.4.1. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Medir o desempenho, segundo Slack (2002), é um processo de quantificação das 

ações que visam dotar o sistema produtivo de 5 (cinco) objetivos de desempenho 

(qualidade, confiabilidade, rapidez , flexibilidade e custo). 

Independente do tamanho e do setor em que está inserida, uma empresa é o 

reflexo das decisões de seu gestor, sendo que a base para tais decisões serão sempre a 

informação de qualidade (Fernandes, 2004). 

Um sistema de informação com indicadores de desempenho proporcionará 

qualidade e certamente contribuirá muito para um gerenciamento eficaz, impulsionando 

a empresa ao desenvolvimento da eficiência em suas atividades, resultando numa 

melhoria de competitividade no mercado e do próprio resultado obtido pela mesma 

(Fernandes, 2004).  

A ênfase na informação é apoiada por Haper apud Ketber (1998, p.110) ao afirmar 

que: “Dirigir bem um negócio é administrar seu futuro, dirigir o futuro é administrar 

informações”.  

A informação para ser bem utilizada pela empresa necessita ser traduzida em uma 

linguagem de uso comum, adequada para a análise e tomada de decisão. 

Por muito tempo, os únicos indicadores utilizados nas organizações eram os 

contábeis/financeiros, mantidos principalmente por aspectos legais e não ligados à 

forma de gestão da organização, o que indubitavelmente restringiu em muito sua 

utilidade, fato este que ainda se repete nos dias de hoje em organizações menos 

preparadas (Miranda, 2000).  

A evolução da concorrência e o aumento das exigências dos consumidores atuais 

mostraram na prática que só informações contábeis/financeiras limitavam em muito a 

visão ampla necessária aos gestores em avaliar o desempenho dos diferentes níveis e 

áreas da organização, principalmente no que se refere a como tais exigências estavam 
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sendo atendidas pela organização em relação ao seu cliente e ao mercado. Na verdade, a 

maioria dos indicadores financeiros é obtida quando não há mais possibilidade para uma 

tomada de decisão pró-ativa de correção, cabendo ao gestor apenas modificar os 

processos e esperar que os próximos resultados sejam melhores.  

Como principais benefícios do processo de medição de performances de 

desempenho em uma organização, Kaydos (1999) destaca o melhoramento do controle, 

esclarecimento das responsabilidades e objetivos, o alinhamento estratégico dos 

objetivos, o entendimento do processo de negócios, conhecimento da função dos 

processos e sua capacidade, maior eficiência na alocação de recursos, melhor 

planejamento e previsibilidade, facilitando ainda a delegação, possibilitando o 

gerenciamento por dados, ajudando a mudar a cultura organizacional e melhorar a 

qualidade e produtividade. 

 

2.4.2. CRITÉRIOS DE DESEMPENHO. 

 

Os cinco critérios de desempenho de um sistema produtivo de uma organização 

são, segundo Slack (2002): qualidade, credibilidade (confiabilidade), rapidez 

(velocidade), flexibilidade e custo.  

Os critérios acima citados são considerados pelo autor como vantagens 

competitivas em manufatura, a serem alcançadas como forma de vencer a concorrência 

e garantir a sobrevivência da organização. 

Um desempenho de boa qualidade contribui drasticamente para a vantagem 

competitiva das empresas. Qualidade não se restringe apenas a questões de manufatura, 

como fazer certo, não cometer erros, fazer certo da primeira vez, mas também fazer o 

que se deve fazer para alcançar o objetivo final (Slack, 2002).    

 A questão da qualidade para a empresa passa assim a ser relacionada com o 

ambiente externo da organização, mais precisamente com o mercado, onde o cliente 

passa a exigir qualidade nos produtos e serviços conforme suas necessidades e própria 

satisfação na relação de consumo. 

Qualidade é um fator determinante para os aspectos de desempenho operacional 

de manufatura, sendo impossível pensar num processo de manufatura com desempenho 

rápido, confiável, flexível e de baixo custo – demais critérios desejáveis de desempenho 

–, sem que se tenha atingido um nível de qualidade, sendo a qualidade a base da 
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pirâmide de desenvolvimento dos demais critérios de desempenho para a organização 

(Slack, 2002). 

Slack (2002) adota duas formas de definir e duas formas de abrangência sobre o 

que seria qualidade para uma organização.  

A primeira se refere à diferenciação do conceito de qualidade como conformidade 

com as especificações (mesma definição de Crosby) para descrever características 

físicas de produtos definidas em projeto, ou o conceito de qualidade como adequação ao 

uso (definição de Juran), que evoca o cliente como determinador final do que seja 

qualidade. 

O outro contexto se refere à determinação dos limites da qualidade em 

especificações técnicas ligadas a um produto/serviço a ser realizado ou a adoção de 

aspectos mais amplos ligados a elementos que envolvem questões como rapidez na 

entrega, pontualidade, etc. 

O segundo critério de desempenho da produção é denominado de credibilidade ou 

confiabilidade e se refere à capacidade da organização de cumprir o que foi prometido 

em relação ao ambiente externo, ou seja, competitivamente, seria o cumprimento do 

prazo de entrega prometido, sendo que, para atingir tal objetivo, a cadeia produtiva 

deverá desempenhar seus processos de forma estável, reduzindo a variabilidade e 

desenvolvendo operações confiáveis. 

 A própria expansão do número de organizações que adotaram a filosofia LSS no 

sistema produtivo onde o conceito JIT é aplicado – gerando menor nível de estoque, 

entregas diretas na linha e mudanças no próprio relacionamento entre fornecedores, com 

parceria de longo prazo – necessita de um melhor nível credibilidade/confiabilidade e 

comprometimento dos membros da cadeia de suprimento, principalmente em relação às 

entregas dos produtos.  

Internamente, a confiabilidade das operações possibilitará uma série de outros 

benefícios interessantes, como: diminuição dos estoques (maior previsibilidade), 

rapidez no fluxo (menor espera entre estágios do processo), melhoria na economia, 

qualidade e aproveitamento do tempo de trabalho do pessoal da produção e da 

administração, possibilitando o foco no melhoramento das operações em detrimento a 

ações do tipo “apagar o fogo” nas operações e nos negócios em geral. 

Operações confiáveis permitem a estabilidade dentro das organizações, sendo a 

estabilidade uma condição básica para o desenvolvimento da filosofia LSS nas 

organizações, tanto nos aspectos de controle da variabilidade dos processos quanto no 
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desenvolvimento do sistema enxuto de produção. A estabilidade e confiança nos 

processos de toda a cadeia produtiva é o que possibilita as melhorias significativas que a 

filosofia procura implementar na organização através do JIT e Jidoka.  

O objetivo de desempenho da produção, denominado de rapidez, também é 

chamado pela literatura de velocidade e está ligado a uma das características mais 

proeminentes da forma de atuação do Lean dentro das organizações. 

Segundo Slack (2002, p. 54), “Em manufatura, tempo é mais que dinheiro; tempo 

é valor, ele tanto poupa custos de operação como dá benefícios para o consumidor”.  

      Externamente à organização, rapidez pode ser entendida como a agilidade da 

organização em atender o cliente, desde o processo de pedido até a entrega do 

produto/serviço encomendado, e está intimamente ligada à confiabilidade do sistema, 

tendo em conjunto com este, grande influência na competitividade organizacional.  

O cliente mede a velocidade/rapidez como sendo o tempo de resposta decorrido 

entre a sua solicitação e o atendimento do serviço/produto, o que envolve não somente a 

movimentação de materiais na cadeia de produção, mas também a cadeia de 

informação, dentro e fora da organização. 

Internamente, a questão da velocidade/rapidez nas operações decide muito dos 

aspectos que diferenciam a forma de atuação, estrutura, recursos e o próprio resultado 

final da organização. 

Segundo Slack (2002), os benefícios internos da rapidez de resposta da 

manufatura estão em reduzir a necessidade de atividades especulativas na organização 

pela diminuição do tempo de execução do ciclo de compra/execução/montagem do 

produto, possibilitando, assim, uma resposta a um pedido firme, e não baseado em 

previsões, denominada de sistema puxado de produção (característica Lean). Desta 

forma, traz enormes ganhos para a qualidade da tomada de decisão, como também 

mostra a relação entre certeza e incerteza, diminuição das despesas indiretas de estrutura 

e controles, principalmente de inventários, pela diminuição de estoques, materiais em 

processo e produtos acabados, redução do espaço físico, necessidade de capital de giro e 

de outros recursos, além de ajudar na identificação de problemas e proteger a 

organização contra eventuais atrasos nas entregas, permitindo a maior flexibilidade das 

operações (Slack, 2002). 

A rapidez melhora a identificação dos desperdícios, objetivo do Lean, ajudando a 

estabelecer o fluxo, como também potencializa a capacidade de resposta da organização 
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a questões como as referentes ao ambiente externo (surgimento de novas tecnologias e 

inovações), através da rapidez no desenvolvimento de novos produtos. 

O objetivo do desempenho de produção, denominado de flexibilidade e que pode 

ser definido como habilidade de ser moldado, necessita de uma análise criteriosa em 

relação a sua utilização pelo impacto que a mesma tem sob os demais aspectos de 

desempenho já citados anteriormente, e, principalmente, a sua influência sobre a 

eficiência dos custos (Slack, 2002). 

Slack (2002) define dois tipos diferentes de flexibilidade: a flexibilidade de faixa, 

que está ligada a quanto uma operação pode ser mudada (capacidade de volume e mix), 

e a flexibilidade de resposta, que está ligada a quão rápida e econômica a operação pode 

ser mudada.  

O mesmo autor salienta ainda a necessidade de definir a abrangência da 

flexibilidade, distinguindo-a entre flexibilidade de sistema, que se refere ao sistema 

como um todo, envolvendo a flexibilidade de lançamento de novos produtos, mix de 

produto, de volume e de entrega, e a flexibilidade de recursos, referente aos 

componentes formadores deste sistema, como: tecnologia de processo, recursos 

humanos, estrutura/organização, rede de suprimentos, conseguidas na prática através de 

melhoramentos na redução dos tempos de preparação de máquinas, treinamento de 

funcionários (multitarefa), mudanças de layout de equipamentos, utilização da 

engenharia simultânea, melhoria da relação com fornecedores, entre outras medidas. O 

destaque para este tema tratado pelo autor fica nos questionamentos referentes à decisão 

de atender ou não as características de flexibilidade, destacando que a mesma não deve 

ser utilizada como forma de apoio a deficiências de outros desempenhos da manufatura, 

como a falta de qualidade e confiabilidade ou em questões ligadas à variabilidade 

descontrolada de processos, incerteza de curto e longo prazo ou à própria ignorância do 

gestor sobre suas atividades ou comportamento de sua demanda, cabendo assim um 

questionamento criterioso do papel da flexibilidade no enfoque estratégico de 

competitividade da organização.  

É evidente a necessidade da adoção de um grau de flexibilidade e de robustez no 

sistema, definida por Corrêa & Gianesi (1993) como a habilidade para o sistema 

continuar a funcionar ou retornar ao funcionamento eficazmente quando há necessidade 

de mudanças. Isso é vital ao funcionamento da organização, porém tal habilidade deve 

ser utilizada para adequar as flutuações de demanda e de variações, consideradas 
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normais ao sistema quando devidamente analisadas pelo LSS, sob pena de aumento 

desnecessário nos custos da organização. 

Como última observação sobre flexibilidade, deve-se observar a difícil missão de 

mensurar a mesma, pois seu resultado está ligado ao potencial de resposta a uma 

exigência que pode estar aquém do real potencial de flexibilidade do sistema (Bandeira, 

2009). 

No ambiente externo à organização, a flexibilidade pode ser utilizada como 

vantagem competitiva da empresa pelo oferecimento de um maior mix de produtos 

(tipos) ou mesmo uma flexibilidade no volume de produtos a serem oferecidos ao 

consumidor.  

O objetivo do desempenho da produção, relacionado ao custo, é extremamente 

importante na filosofia Lean, sendo visível este papel no princípio do não-custo, o qual 

é defendido quando apenas o elemento custo está sob certo controle da organização e 

quando o preço é definido pelo mercado. Assim, os lucros das operações da empresa 

dependem de quão bem a mesma administra seus custos, evitando o desperdício 

(Shingo, 1996). 

A filosofia Six Sigma também procura melhorar os custos das operações, 

diminuindo a variabilidade das mesmas e reduzindo os erros em suas operações, os 

quais acabam por consumir um elevado percentual de recursos da empresa na correção 

desses problemas, impactando diretamente nos custos da organização.  

O custo, dentre os objetivos de desempenho, é o que mais diretamente pode ser 

relacionado com os resultados financeiros das empresas. 

 As operações de manufatura de baixo custo são um importante objetivo de 

competitividade da empresa, tendo seu rebate externo no mercado através do preço, 

principalmente em mercados onde questões de diferenciação são mais difíceis. No 

entanto, não necessariamente a vantagem de custos baixos será passada totalmente ao 

mercado, podendo assim melhorar a lucratividade e rentabilidade dos negócios ou servir 

de proteção contra novos concorrentes.   

Independente da característica do mercado quanto à dependência do preço baixo 

na competitividade, será sempre positivo para a organização obter baixos custos 

internos como forma de obter melhores margens nas suas operações, sendo a estratégia 

da busca pela eficiência operacional, muito relacionada com a metodologia LSS, sua 

forma de conquista. 
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Os critérios acima descritos possuem superposições e relacionamentos entre si, 

apoiando-os e rechaçando-os. Muitas vezes será preciso escolher um objetivo de 

desempenho em detrimento de outro(s), principalmente a curto prazo; mas quando 

levados a longo prazo, tais critérios poderão ser compatibilizados pelo que Slack 

denomina de “efeito pivô” de apoio para níveis de desempenho que beneficiem ambos 

os critérios (Bandeira, 2009) e (Slack, 2004). 

Os relacionamentos entre os critérios de desempenho estão demonstrados 

conforme figura 2.27. 

 
Figura 2.28: Relacionamento entre critérios de desempenho  

Fonte: Slack (2004,adaptado). 

 

Fica ainda a observação de que os 5 (cinco) critérios apresentados na figura não 

são os únicos existentes. Critérios como inovação, considerados por alguns autores 

como a flexibilidade de inovar, questões relacionadas à capacidade de co-criação de 

produtos e serviços, ligadas à rede de relacionamento com clientes, e mesmo a 

responsabilidade sobre a sustentabilidade ambiental e social vêm se destacando junto a 

outros critérios. 

 

2.4.3. PARÂMETROS PARA A MEDIÇÃO DO DESEMPENHO 

 

A busca por formas de aferir os resultados organizacionais, bem como as 

atividades inerentes ao funcionamento e formadora desses resultados, deu origem a 

diferentes formas de medição de um sistema de produção e áreas afins à organização.  

Sistema de produção é definido por Moreira (1991, p.01) como “qualquer 

conjunto de partes que operam de forma combinada e harmônica para transformar 

insumos em produtos ou serviços”.  
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Por mais sofisticadas que sejam estas formas de medição, é possível encontrar 

alguns conceitos básicos que norteiam o funcionamento e por consequência, o 

entendimento de um processo de medição. 

Dentre estes parâmetros, destacam-se os conceitos de eficácia e eficiência ligados 

a elementos como tempo-padrão/rendimento/velocidade/confiabilidade, produtividade, 

qualidade, inovação e lucratividade/orçamentalidade e suas inter-relações.  

Segundo Nakagawa (apud Robles, 2003) eficácia é definida como a relação entre 

os resultados obtidos sobre os resultados esperados. Tal definição é parecida com a 

apresentada por Bandeira (2009) quando define eficácia pela razão entre a saída obtida e 

a saída esperada, numa escala que pode ser determinada pela qualidade, quantidade e 

pontualidade, determinando a concretização de atividades de modo adequado, conforme 

especificação e objetivos previamente traçados. 

 

EFICÁCIA = RESULTADOS OBTIDOS / RESULTADOS ESPERADOS 

 

O conceito de eficácia acaba por ligar-se intimamente com o conceito de 

qualidade/conformidade, apresentado como a relação entre as peças produzidas menos 

as peças defeituosas (resultados obtidos), ambas sobre o total de peças produzidas. 

Espera-se que sejam produzidas todas em conformidade com as especificações, ou seja, 

os resultados esperados (Robles, 2003). 

 

QUALIDADE (%) = (Nº PEÇAS PRODUZIDAS - Nº PEÇAS DEFEITUOSAS) x 100 

                                                    Nº PEÇAS PRODUZIDAS 

  

Paralelamente ao conceito de eficácia e qualidade, existem medições relativas à 

eficiência do sistema, conceituada como a relação entre a quantidade produzida ou 

prevista e os recursos consumidos (consumo efetivo) para a confecção de um produto 

ou serviço, sendo uma averiguação de quanto o sistema executa corretamente seu 

trabalho, através da utilização ótima de seus recursos (sem desperdício), ou seja, de 

forma eficiente. 

 

EFICIÊNCIA = QUANTIDADE PRODUZIDA / RECURSOS CONSUMIDOS 
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De forma diferente, Schonberger e Knod (apud Bandeira, 2009) fundamenta 

eficiência de duas formas: a primeira, pela relação entre o tempo-padrão planejado e o 

tempo efetivo dispensado à realização de uma unidade de produção; a outra, pela 

relação entre a quantidade efetiva de unidades de produção obtida sobre a quantidade de 

produção planejada (Bandeira, 2009). 

O autor ainda relaciona a eficiência com a questão do rendimento ou utilização do 

trabalho, ou seja, calcula o rendimento/utilização como a relação entre tempo 

operacional e o tempo disponível ou capacidade produtiva, como também a relação 

entre horas trabalhadas e horas pagas, quando considerado o valor da hora de mão de 

obra utilizada pela produção. 

 

EFICIÊNCIA = TEMPO OPERACIONAL / TEMPO DISPONÍVEL     

EFICIÊNCIA = TEMPO OPERACIONAL / CAPACIDADE PRODUTIVA     

EFICIÊNCIA = HORAS TRABALHADAS / HORAS PAGAS     

 

A eficiência pode ser calculada ainda como a rapidez de resposta (Jonhson & 

Clark et al. apud Bandeira, 2009), principalmente em operações nas quais a velocidade 

seja fator decisivo para a competitividade, sendo a eficiência calculada pela razão entre 

o tempo de processamento e o tempo de fluxo total. Este último é medido pelo intervalo 

de tempo entre o pedido do cliente e a entrega do produto.  A este cálculo denomina-se 

eficiência de fluxo. 

 

EFICIÊNCIA DE FLUXO = TEMPO DE PROCESSAMENTO / TEMPO DE FLUXO 

TOTAL 

 

A confiabilidade pode ser utilizada também como medida de eficiência, podendo 

ser calculada pela razão entre o consumo previsto de recursos e o consumo efetivo de 

recursos (Sink & Tuttle et al. apud Bandeira, 2009). 

 

EFICIÊNCIA DE CONFIABILIDADE = CONSUMO PREVISTO DE RECURSOS /        

CONSUMO EFETIVO DE RECURSO   

 

Como fator determinante do desempenho de entregas, juntamente com a rapidez, a 

confiabilidade em relação à pontualidade é um elemento altamente desejado pelo 
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cliente, sendo sua determinação feita pela diferença entre a data de entrega devida e a 

data de entrega real. A primeira deve ser determinada pelas necessidades do cliente e 

disponibilidade interna ao atendimento, não devendo prometer prazos de entrega que 

não possam ser realizados. 

No ambiente interno à organização, percebe-se como benefício a estabilidade das 

operações, lembrando que existirá um melhor desempenho na questão confiabilidade 

quando os esforços preventivos forem realizados, diminuindo os custos (Bandeira, 

2009).  

Uma medida de eficiência de um sistema de produção largamente utilizado é o de 

produtividade. 

Melhor produtividade, segundo Moreira (1991), significa um melhor 

aproveitamento dos recursos na produção de bens e serviços, algo altamente desejado 

pela organização.  

O referido autor conceitua produtividade como a relação entre o que foi produzido 

e os insumos (recursos) utilizados na produção num certo período de tempo, salientando 

os diferentes enfoques e metodologias utilizados para sua aferição. 

Robles (2003) define produtividade como a relação entre produção e os recursos 

fixos utilizados nesta, podendo ser estes recursos fixos: quantidades de empregados, 

capital investido, área plantada, entre outros. 

 

PRODUTIVIDADE = PRODUÇÃO / RECURSO FIXO 

 

Campos (1989) considera a produtividade de forma mais econômica, como sendo 

a taxa de valor agregado pela empresa, considerando assim, além dos aspectos internos 

à organização, fatores externos, representados pelos clientes (Campos apud Robles, 

2003) 

 

PRODUTIVIDADE = FATURAMENTO / CUSTOS 

 

Independente do conceito de produtividade adotado é possível notar a existência 

de relações entre tais conceitos. 

Bandeira (2009), por sua vez, apresenta dois enfoques para a medição da 

produtividade: o enfoque estático e o enfoque dinâmico. 
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O primeiro seria a medida de produtividade de um determinado período de tempo; 

o segundo levaria em conta a relação entre a produtividade estática de um período em 

relação a outro, analisando a variabilidade entre estes. 

O autor classifica as medidas de produtividade em parcial, múltipla e global, 

definido pela quantidade de entradas analisadas, sendo a produtividade parcial definida 

quando há um único tipo de entrada, produtividade múltipla para mais de uma entrada e 

global quando são consideradas todas as entradas. 

 A produtividade seria então medida conforme a necessidade de controlar um 

determinado recurso, alguns recursos de uma área ou analisar o resultado global destes 

para uma área ou organização. 

Deming (1986) relaciona os aspectos de melhoria da qualidade com a melhoria de 

produtividade, baseando-se nos resultados de diminuição dos custos de retrabalho, 

erros, atrasos inerentes ao processo de produção (eficácia) e a melhoria do uso dos 

recursos de máquinas, ferramentas e mão de obra, utilizadas no processo de fabricação 

(eficiência).  

Bandeira (2009) afirma que a qualidade está inserida ao longo de todo o sistema, 

em cada etapa da cadeia produtiva, podendo sugerir oportunidades de medição da 

qualidade desde o sistema montante, ou seja, no sistema produtivo fornecedor, na 

entrada dos recursos para empresa, no próprio sistema organizacional pela melhoria dos 

processos transformadores, nos produtos/ serviços produzidos na saída, e, finalmente, 

no sistema a jusante pela efetividade no cumprimento dos objetivos estabelecidos de 

satisfação ao cliente interno ou externo (Sink & Tutle apud Bandeira, 2009).  

Da análise entre a relação qualidade e produtividade, eficácia e eficiência, nasce 

um paradoxo na discussão sobre até que ponto haveria ou não um ponto “ótimo” para 

melhoria de um sistema, determinado pelo retorno dos investimentos sobre o esforço 

para se conseguir tal melhoria (Robles, 2003). 

Bandeira (2009) relaciona produtividade e qualidade com elementos compatíveis 

quando definidos com a taxa de valor agregado, determinada pela razão entre o valor 

produzido e o valor consumido (Faria & Costa apud Bandeira, 2009). 

Bandeira (2009) vê ainda algumas dificuldades de utilização da produtividade 

como medida de desempenho, tais como: a redundância na quantificação das saídas, não 

uniformidade nas medições, dificuldades na definição do intervalo de tempo para 

avaliação da produtividade e complexidade no estabelecimento de medidas. Porém, o 

autor ressalta a importância de entender o comportamento da variação da produtividade 
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como forma de determinar sua causa e possibilitar o melhor monitoramento do 

desempenho da organização. 

 Como medida de desempenho mais moderna é possível citar a tentativa de 

aferição da taxa de esforços dos empregados e das organizações em inovar, 

determinando inovação pelos seus elementos básicos: criatividade, mudanças, sucesso e 

proatividade, elementos necessários desenvolvimento da inovação, lembrando ainda que 

tal esforço deverá ser compatibilizado com a estratégia competitiva da empresa e seu 

mercado (Bandeira, 2009). 

Por último, mas não menos importante, está a questão 

lucratividade/orçamentalidade, determinada pela relação entre os resultados financeiros 

alcançados e os custos para obtê-los.  

A definição de qual nomenclatura utilizar está na definição do centro de lucros ou 

custos a que está atrelada. Sendo assim, há lucratividade quando se relaciona 

faturamento com custos, subtraindo o primeiro do segundo; por sua vez, há 

orçamentalidade quando se subtrai o orçamento do custo. 

Um modelo de inter-relacionamento entre os diferentes parâmetros de 

desempenho que procura demonstrar uma sequência lógica no desenvolvimento 

organizacional é apresentado na figura 2.28: 

 

 
Figura 2.29: Relacionamento parâmetros de desempenho  

Fonte: Bandeira (2009, adaptado de Sink). 
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2.4.4. PROJETO DE INDICADORES DE DESEMPENHO. 

 

A determinação de indicadores de desempenho não deverá ser feita de forma 

aleatória, exigindo uma série de questionamentos para sua definição. 

Bandeira (2009) define a função dos indicadores de desempenho como: 

 

Os indicadores de desempenho, sinais vitais às empresas, têm a função 
de quantificar os resultados obtidos nas atividades ou na produção, 
propiciando a percepção do rumo da empresa e dos eventuais 
afastamentos relativos aos objetivos estabelecidos (Bandeira, 2009 
p.38-39). 
 

 A afirmação deixa evidente a necessidade de definir os indicadores de 

desempenho, baseados nos objetivos e metas da própria organização, pois são estes que 

determinarão o que medir, como medir e onde medir (Bandeira, 2009). 

O autor apresenta uma metodologia de avaliação da importância de indicadores de 

desempenho que procura, conforme a figura 2.29, salientar ainda as considerações a 

serem feitas para sua implementação, como: focalização no cliente, entendimento claro 

do processo, comprometimento dos funcionários, necessidade de revisão, planejamento 

do sistema de medidas, processo de implementação estruturado e inspeção das medidas 

de desempenho (Zairi apud Bandeira, 2009) 

 
Figura 2.30: Metodologia de avaliação da importância de indicadores de desempenho  

Fonte: Bandeira (2009, adaptado). 
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2.4.5. MODELOS DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO 

 

Há diferentes maneiras de se analisar o desempenho organizacional, tais como: 

financeiros, estratégicos, mercadológicos, operacionais, sócio- ambientais, etc. 

Todos os enfoques de análise de desempenho organizacional são importantes, 

logo, procura-se relacionar as melhorias internas de desempenho proporcionadas pelas 

ferramentas da produção e das demais áreas da empresa com fatores externos de 

mercado e seus desdobramentos competitivos, junto à concorrência e à própria 

satisfação das necessidades dos clientes, demonstrando assim as implicações que a 

adoção do processo de medição apresenta no desempenho global da organização. 

 

2.4.5.1. Medidas parciais de desempenho. 

 

A necessidade de conhecimento por parte dos gestores do desempenho de sua 

organização passa pela avaliação da contribuição parcial das operações relevantes ao 

alcance dos objetivos e metas da mesma. Assim sendo, nas diferentes áreas serão 

adotados indicadores de desempenho, não no intuito de medir seus próprios 

desempenhos de funcionamento, mas sim a contribuição destes para o desempenho final 

da organização (Bandeira, 2009). 

A quantificação destes indicadores busca o relacionamento com os fatos que 

ocorrem dentro e fora da organização e podem ser vistos no exemplo apresentado por 

Bandeira (2009), na tabela 2.4. 

Cabe lembrar que cada organização deverá sempre especificar seus próprios 

indicadores, segundo suas características. 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

PARÂMETROS 

 

MEDIDAS PARCIAIS 

EFICÁCIA 

Proporção de vendas por vendedor, Fidelidade do 

cliente por produto e por localização, Índice de 

reprogramação, Fatia de mercado atual e potencial, 

Nível de reputação perante os clientes, nº de metas 

atendidas/nº total de metas e % de produtos remetidos 
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dentro do prazo.    

EFICIÊNCIA 

Níveis máximo, médio e mínimo de pedidos, % de 

falhas de disponibilidade de insumos, Nível de 

estoque o mais próximo possível do mínimo, 

Quantidade de refugos e paralisações, Índice de 

quebras de máquinas e equipamentos, Período padrão 

entre a programação e a conclusão do produto, Nível 

de utilização de máquinas e de equipamentos e nível 

de utilização do espaço físico e layout.  

QUALIDADE 

Faixa de rejeição de produtos na entrega, Razão de 

recusas do produto no mercado, Patamar de correção 

do trabalho, Níveis de reclamação dos clientes. 

PRODUTIVIDADE 
Vendas por funcionário, Quantidade de produção por 

funcionário e Período total de produção. 

INOVAÇÃO 

Quantidade de novos métodos de produção absorvidos 

e redução de custos e de tempo em função de 

inovações. 

LUCRATIVIDADE/ 

ORÇAMENTALIDADE 

Confronto entre vendas efetivas e orçamento de 

vendas, retorno sobre investimento, retorno sobre 

vendas, lucro por funcionário e % de incrementos 

sobre os dividendos 

 

Tabela 2.4: Exemplo de medidas parciais de desempenho. 

Fonte: Bandeira (2009, p.45-46) 
 

Como último ponto, Bandeira destaca a importância de estruturar um sistema de 

informação íntegro e rápido, que possibilite velocidade de tomada de decisão pelos 

gestores.    

 

2.4.5.2. Modelo de importância-desempenho 

 

Como medidas típicas de aferição de desempenho, Slack (2002) propõe alguns 

indicadores que serviriam de base para a aferição dos seus cinco critérios de 

desempenho, conforme tabela 2.5: 
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Objetivo desempenho 

 
Algumas medidas de desempenho 

QUALIDADE 

nº de defeitos por unidade, nível de reclamação de consumidores, 

nível de refugo, alegações de garantia, tempo médio entre falhas, 

escore de satisfação do consumidor. 

VELOCIDADE 
Tempo de cotação do consumidor, Lead Time do pedido, frequência 

de entregas, tempo de atravessamento real versus teórico.  

CONFIABILIDADE 

Percentagem de pedidos entregues com atraso, atraso médio de 

pedidos, proporção de produtos em estoque, desvio médio de 

promessa de chegada, aderência à programação. 

FLEXIBILIDADE 

Tempo necessário para desenvolver novos produtos/serviços, faixa de 

produtos ou serviços, tempo de mudanças de máquina, tamanho 

médio do lote, tempo para aumentar a taxa de atividade, capacidade 

média/capacidade máxima, tempo para mudar programações. 

CUSTOS 

Tempo mínimo de entrega/tempo médio de entrega, variação contra 

orçamento, utilização de recursos, produtividade da mão de obra, 

valor agregado, eficiência, custo por hora de operação. 

Tabela 2.5: Medidas parciais de desempenho. 

Fonte: Slack (2002) 

 

Slack (2002) defende a necessidade da adoção de padrões comparativos de 

desempenho como forma de julgar se o resultado alcançado é bom ou ruim para a 

organização, definindo 4 (quatro) tipos de padrões: o padrão histórico - que compara o 

desempenho atual com o obtido em momentos anteriores para verificar a evolução 

positiva ou negativa, sendo portanto um processo interno à empresa; o padrão baseado 

em meta - que compara o desempenho alcançado com um padrão estabelecido como 

adequado ou razoável; o padrão de desempenho teórico – definido pelo padrão teórico a 

ser atingido pelo sistema, um benchmarking ou um desempenho definido como de 

classe mundial; o padrão da concorrência – que compara o desempenho em relação ao 

oferecido pela concorrência. 

Slack (2002), como forma de julgamento e priorização para melhorias de 

desempenho da organização, classifica os critérios de desempenho em menos 

importantes, qualificadores e ganhadores de pedidos, conforme requisitos de mercado, 

definidos pelas necessidades e preferências do consumidor.  
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Slack (2002), propõem para determinação da força para estes critérios em 3 

categorias (forte, médio ou fraco), criando uma escala de 9 pontos e, de modo similar, 

classifica o desempenho da organização em relação ao desempenho da concorrência. 

 De posse dessa forma de classificação, busca-se montar a matriz de importância e 

desempenho, estabelecendo condições de definir quais critérios necessitam de maiores 

investimentos ou mesmo desinvestimentos de recursos na organização, conforme os 

critérios estejam localizados nas zonas de necessidade (excesso, adequado, aprimorar e 

urgência).  

Identificam-se assim os GAPS (diferenças) entre a posição ocupada por 

determinado critério de desempenho, com relação ao desejo do consumidor, e a posição 

da concorrência, demonstrado-a através do plano de ação para posterior 

desenvolvimento dos planos de implementação, a partir dos quais serão discutidas a 

agenda e a execução prática de melhoria (figura 2.31). 

 

 
Figura 2.31: Matriz de importância-desempenho  

       Fonte: Slack (1993, adaptado). 
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Como exemplos de indicadores no processo de aferição dos critérios de 

desempenho, citam-se os publicado por Bonelli (1994), salientando juntamente com o 

autor que não existe uma lista única para adoção e que cada empresa tem que 

desenvolver seu próprio conjunto de indicadores e até mesmo criar novos critérios de 

desempenho que possam ser utilizados no modelo de aferição anteriormente 

apresentado (figura 2.32). 

 

  
Figura 2.32: Indicadores de desempenho. 

       Fonte: Bonelli (et al, 1994, p12.) 

 

2.4.5.3. Medidas de desempenho de classe mundial. 

  

No livro As indústrias do século 21, Gunn (1993) aborda as mudanças necessárias 

às empresas que procuram o nível de desempenho de classe mundial em suas operações, 

enfatizando, entre outros aspectos, a necessidade de modificações no processo de 
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aferição como forma de direcionar a empresa ao novo patamar de desempenho das 

organizações mundiais. 

O autor demonstra ainda a necessidade de adoção de medidas de desempenho 

ligadas à voz do cliente em detrimento de medidas que visam à utilização máxima dos 

ativos e à produção máxima, sem se preocupar se o que está sendo produzido vai ser 

consumido pelo cliente ou mesmo está sendo produzida na quantidade e qualidade que o 

mercado solicita. 

Inúmeros exemplos de desempenho de classe mundial são apresentados em 

importantes áreas e atividades de uma organização, demonstrando o abismo existente 

entre empresas de classe mundial e empresas comuns, tais como: tempo de lançamento 

de produtos novos 40 a 65% menor, custo de produção 30 a 50% menores, entre outros 

fatores.  

Como forma de garantir a competitividade global, ou seja, a capacidade de 

competir com as melhores do ramo mundial, Gunn (1993) publicou algumas medidas de 

desempenho que, segundo o autor, possibilitariam levar a empresa a um desempenho de 

classe mundial, dividindo-as em financeiras, vendas, engenharia, contábeis, sistemas de 

informação (SI), administração de materiais e processo de pedido e entrega ao cliente, 

recursos humanos, produção e qualidade. 

Bonelli (1994) identifica algumas características inerentes a empresas 

consideradas como de classe mundial, dentre as quais: o uso de instalações fabris com 

base em fábricas focadas, utilização do excesso de capacidade para garantir prazos e 

flexibilidade, horizontalização da produção através de parcerias com fornecedores, 

sistema JIT, controle de qualidade, tomada de decisão no nível de chão de fábrica e 

organização multidepartamental para desenvolvimento de produtos. Por possuírem um 

estado arte em suas operações, essas fábricas são difíceis de terem copiados seus 

produtos com custos compatíveis; são, na verdade, fornecedoras naturais de 

benchmarking.   

 

2.4.5.4. Medidas de desempenho e gestão estratégica.  

 

Uma das metodologias mais difundidas nas empresas modernas de hoje e que se 

utiliza de indicadores, não só para medir os aspectos financeiros do negócio, mas que 

amplia sua utilização em outras áreas da organização, procurando assim melhor forma 
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de acompanhar o processo de agregação de valor que a empresa realiza é o Balanced 

Scorecard 

O Balanced Scorecard foi desenvolvido no ano de 1990 por um grupo de estudo 

denominado Medindo a performance nas organizações do futuro, cujos colaboradores 

principais foram  Norton &  Kaplan (1992), sendo publicado pela Harvard Business 

Review, no artigo denominado The Balanced Socorecard – measures that drive 

performance (Silva, 2006). 

O BSC procura proporcionar aos gestores uma forma de compreensão, gestão da 

estratégia e missão da organização através de um conjunto de medidas de desempenho 

que guiem suas decisões em direção ao seu sucesso organizacional. 

O BSC é desenvolvido levando-se em conta a visão estratégica da empresa para 

estabelecer objetivos, indicadores, metas e iniciativas sob 4 (quatro) diferentes 

perspectivas: a financeira, a dos processos internos da organização, a dos clientes e o de 

aprendizagem e crescimento organizacional, podendo-se acrescentar outras perspectivas 

ao modelo (Kaplan & Norton, 1997). 

 
Figura 2.33: Balanced Scorecard. 

       Fonte: Kaplan & Norton, (1997, p10.) 

 

As medidas utilizadas no BSC integram-se à estratégia organizacional por possuir, 

em relação à mesma, características de: causa e efeito, serem vetores de desempenho 

para alcance dos objetivos definidos pela mesma e possuírem relação com os resultados 

financeiros da empresa (Kaplan & Norton, 1997).  
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A relação causa e efeito pode ser determinada por uma sequência lógica de 

afirmativas “se então”, que ligam o indicador medido com o resultado objetivado pela 

estratégia da empresa. 

A relação de vetor de desenvolvimento liga o indicador à estratégia pelo uso do 

mesmo como indutor que direciona a atividade medida ao resultado, aferindo a 

tendência enquanto a ação está sendo executada, sendo este indicador denominado de 

“tipo leading” ou “indicador de ocorrência”, os quais são úteis em ações pontuais de 

correção de anormalidades que estejam desviando os resultados do objetivo definido 

pela estratégia.  

O tipo de indicador que mede o resultado é denominado de indicador lagging ou 

indicador de resultado, que apresenta medições de ações passadas, avaliando o efeito e 

indicando problemas que deverão ser sanados para elevar os níveis estipulados pelas 

metas e objetivos estratégicos nos próximos períodos de aferição.      

Por último, ligam-se as medidas do BSC ao resultado financeiro da organização 

pela necessidade de compreensão das decisões tomadas sobre as demais perspectivas do 

BSC em aspectos financeiros, sem tal ligação corre-se o risco de enfraquecer o esforço 

de mudança (Kaplan & Norton, 1997). 

Não se deve ter um número elevado de indicadores para não comprometer o 

entendimento e a importância de cada um. Kaplan & Norton acreditam que no máximo 

deverá haver 25 indicadores, e isso só é possível se todos eles tiverem uma relação de 

causa e efeito já descrita, não devendo nunca ser indicadores isolados. 

 A experiência com a aplicação do BSC em diferentes organizações tornaram 

possível aos autores criar um mapa estratégico geral que propicia a visualização da 

relação lógica entre as 4 perspectivas abordadas, facilitando o processo de alinhamento 

entre as mesmas, e, ao mesmo tempo, possibilitando o entendimento das diferentes 

formas estratégicas de relacionamento e atuação da empresa junto ao mercado (figura 

2.33) (Kaplan & Norton, 2004).  
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Figura 2.34: Mapa estratégico do BSC. 

                                           Fonte: Kaplan & Norton (2004, p.08) 

 

2.4.6. INDICADORES NAS ORGANIZAÇÕES ENXUTAS 
  

Cardoza (2005) declara que uma das alterações mais significativas, oriundas das 

práticas de gestão de qualidade e operações dentro das organizações, foi a necessidade 

de mudar os indicadores de desempenho. Em seu artigo, o autor cita algumas diferenças 

de características e necessidades do processo de medição nos sistemas de manufatura 

em massa e enxuto a serem observadas. 

O sistema de produção em massa valoriza índices específicos e locais que nem 

sempre reflete a situação geral do processo ou da empresa, denotando uma falta de 

integração, e, em muitos casos, um atraso que impede a ação de melhoria, além de um 

aspecto centralizador com o qual a informação é tratada. Observa-se também que 

dificilmente as medições tradicionamente utilizadas pelo sistema de produção em massa 

consideram ou são ligadas à satisfação dos clientes. 

O sistema de produção enxuta se preocupa em criar indicadores a partir das 

atividades que agregam valor, não apenas em cada processo, mas que integrem a cadeia 

produtiva de fluxo de valor.  

A informação disponibilizada por indicadores enxutos é geralmente realizada 

através da gestão visual, comunicando os resultados a todos e possibilitando o processo 

de melhoria contínua, controle da variação e combate ao desperdício (Warkene & Hüser 

apud Cardoza, 2005). 
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    Dadas as características acima apresentadas, surge a necessidade do uso do 

indicador de desempenho como agente tradutor da informação, democratizando-a e 

facilitando seu entendimento (Fernandes, 2004). 

Um indicador de desempenho é definido como uma representação quantitativa de 

uma característica de um insumo, processo e produto/serviço, bem como o de suas inter-

relações, o qual possibilita a melhoria da eficiência e a eficácia em sua utilização e 

consequente melhoria de resultados para a organização, não só nos aspectos 

operacionais da mesma, mas, principalmente, nos níveis táticos e estratégicos. 

Segundo (Miller apud Silva, 2006), é de pouca utilidade para a organização seguir 

uma determinada ação de planejamento quando os resultados das diferentes áreas da 

empresa não são coerentes entre si e com a própria estratégia, sendo esta a principal 

causa para se adotar um sistema de indicadores que esteja integrado à estratégia e a 

operação da empresa. 

Nessa mesma orientação, Kaplan e Norton (1997) afirmam que os indicadores 

deverão ser utilizados não somente com o objetivo de controle, mas, principalmente, 

relacionados a formas de melhorar o desempenho da empresa no sentido de agregar 

valor ao seu cliente e de contribuir com os seus objetivos estratégicos. 

Segundo Bandeira (2009), a ausência de medidas consistentes com os objetivos 

reais da organização cria dificuldades de estipular expectativas de desempenho, 

monitoramento e a busca tanto da melhoria de seus processos quanto de seus 

produtos/serviços.   

Indicadores devem, para isso, possuir características de: importância (utilidade), 

seletividade, acurácia, acessibilidade, disponibilidade (em tempo), estabilidade, 

comparabilidade (estabelecer padrões e quantificar a forma de análise de desempenho), 

baixo custo de obtenção, simplicidade e clareza que permitam a boa tomada de decisão, 

inclusive com a determinação de metas, ou seja, determinação de valores pretendidos à 

organização, como forma de desenvolvimento da mesma (Fernandes, 2004). 

A definição de indicador de desempenho, segundo Harbour (1997), é: “Indicador 

de desempenho é uma medida comparativa usada para responder a questão: como 

estamos indo? para um aspecto específico?” (Harbour apud Miranda, 2000). 

Um indicador de desempenho é um número que ajuda a esclarecer uma 

determinada situação da empresa, detectando-a, verificando sua tendência de 

desenvolvimento e possibilitando que a administração possa priorizar a aplicação de 

seus recursos para melhorá-la e dirigi-la ao resultado desejado (Padoveze, 1994). 
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Construir um sistema de indicadores de desempenho que representem tantos os 

aspectos ligados a características de desempenho referentes às entradas, processos 

internos e saídas de produto/ serviço, vislumbrando as inter-relações entre estes, e que 

estejam ligados com a estratégia da organização, torna-se imprescindível ao 

gerenciamento da eficiência e a busca pela eficácia de resultados para a organização e 

para seus stakeholders (Veiga et al, 2008), (Martins & Costa Neto apud Lima ,1998) e 

(Kaydos, 2007). 

Apoiados na afirmação do parágrafo anterior, percebe-se que a utilização de 

indicadores de desempenho é de grande valia para o sucesso nas etapas de: implantação, 

acompanhamento da evolução e na fase de aferição dos resultados obtidos pela adoção 

de decisões táticas e estratégicas realizadas pela direção da empresa, mais 

especificamente na adoção de novas políticas e formas de gestão, como é o caso da 

adoção da metodologia LSS em uma organização, sendo este um dos objetivos de 

interesse deste trabalho: o de determinar um sistema de indicadores que possa contribuir 

no processo de adoção do LSS nas empresas.  

 

2.4.7. MODELO DE LIGAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO ENXUTA, O 

DESEMPENHO E A ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

 

Alguns estudos propõem formas de ligação entre elementos LSS, seus objetivos e 

características de funcionamento, com algumas formas de medições de desempenho 

organizacionais, dentre eles destacam-se o modelo de Sánchez e Pérez (2001), Gomes 

(2001) e o de Silva (2006). 

Sánchez e Pérez (2001) procuraram estabelecer uma relação entre os 6 (seis) 

princípios, definidos por estes como indicadores de produção enxuta (Anexo A), e os 

fatores competitivos para a empresa, por eles especificados como: qualidade, 

flexibilidade, desempenho de entrega e custos, conforme figura 2.34. 

   



Capítulo 2                                                                                       Fundamentação Teórica 

144 
 

 
 Figura 2.35: Relação entre elementos PE e fatores competitivos segundo Sánchez e Pérez. 

 Fonte: Silva (2006).   

 

O trabalho de Sánchez e Pérez (2001) preocupa-se assim em não só detectar os 

elementos que compõem a produção enxuta sob o ponto de vista interno à organização, 

mas relaciona-se aos objetivos de desempenho competitivo da organização, finalidade 

da adoção do sistema.  

Por sua vez, Gomes (2001) relaciona elementos da produção enxuta ao BSC de 

Kaplan e Norton, mas restringe sua abordagem às perspectivas internas da organização 

e não às quatro perspectivas do BSC.  

No mesmo caminho, inclusive baseando-se nos modelos anteriores, Silva (2006) 

propõe unir as duas idéias anteriores e relaciona o sistema de produção enxuta e o 

Balanced Scorecard desenvolvido por Kaplan & Norton (1997) com as demais 

perspectivas, conforme a figura 2.35. 

 
Figura 2.36: Balanced Scorecard. 

       Fonte: Silva (2006, p.56.) 
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 A citação desses modelos de relacionamento entre o sistema enxuto e modelos 

de medição de desempenho organizacionais servirá de base para o desenvolvimento das 

idéias e não exatamente seguirá os modelos apresentados, sendo estas idéias aplicadas e 

desenvolvidas na última etapa do modelo de implementação LSS proposto, por acreditar 

que a verificação de sucesso do aprendizado deste processo não pode ser restrita ao 

ambiente interno à organização, mas sim será avaliado no ambiente externo, pela 

própria comparação dos resultados que este proporcionou à organização, seja na 

melhoria da competitividade organizacional pela maior satisfação dos clientes e 

superação da concorrência, seja pelo desenvolvimento de seus indicadores estratégicos 

para alcance da visão e cumprimento da missão e alcance da visão da organização. 

 

2.5. CONCLUSÃO 

 

O segundo capítulo, aqui apresentado, buscou abordar os assuntos necessários ao 

desenvolvimento do modelo de implementação do LSS, tais como; o Lean e o Six 

Sigma em seus aspectos históricos, princípios, técnicas, processos, conceitos, 

abordagens e indicadores, bem com diferentes modelos de implementação do LSS já 

apresentados na literatura, e que juntamente com o estudo do processo de medição, 

critérios e indicadores de desempenho organizacionais e das formas de levantamento 

das necessidades estratégicas, táticas e operacionais das empresas, possibilitaram o 

desenvolvimento de um modelo de implementação da metodologia LSS a ser 

apresentado no próximo capítulo como tema desta dissertação. 

Procedendo desta forma, procurou-se o máximo de informações para um bom 

desenvolvimento deste trabalho, abordando os diferentes aspectos do LSS e que ao 

mesmo tempo possibilitando a utilização prática do modelo a ser desenvolvido.



Capítulo 3                                                     Modelo de Implementação do Lean Six Sigma 

146 
 

3. MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DO LEAN SIX SIGMA 

 

3.1. MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO LSS 

 

A proposta de um modelo de implementação da metodologia LSS nas 

organizações, apresentado a seguir, baseia-se na observação de algumas dificuldades 

enfrentadas pelas mesmas no referente à definição de uma formatação e abordagem que 

relacione os aspectos culturais, conceituais, intangíveis e sistêmicos da metodologia 

LSS, tais como os conceitos JIT, Jidoka e pensamento e mentalidade enxuta, ou mesmo 

o pensamento estatístico e científico necessário e inerente a metodologia LSS, com seus 

elementos técnicos, já amplamente apresentados, isoladamente e comumente 

denominados de ferramentas do sistema, os quais, adotados por si só pelas 

organizações, não determinariam se esta realmente pode ser considerada enxuta. 

Contrabalançando tal afirmação, percebe-se a necessidade prática das 

organizações em utilizar tais elementos técnicos como construtos do sistema enxuto, 

não podendo desenvolver qualquer modelo de implementação LSS sem que este 

apresente formas mais diretas de aplicação sobre as atividades das organizações. 

A deficiência oriunda desta dificuldade de abordagem causa lacunas 

extremamente perigosas para o real entendimento do processo de implementação do 

LSS, com consequências inibidoras para seu sucesso e para o próprio potencial de 

melhoria de resultados preconizados por este às organizações, principalmente na 

perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento necessários ao processo. 

Aliado a isso, há a necessidade por parte das organizações em aferir tanto o 

desenvolvimento da aplicação de tais elementos técnicos, conceituais e culturais na 

organização (elementos intangíveis), bem como em desenvolver o entendimento sobre a 

ligação destes com os resultados desejados pela organização no referente a questões de 

competitividade, focadas no cliente ou na concorrência, ou pela necessidade de medir a 

adequação da metodologia LSS à própria estratégia organizacional adotada, sendo esses 

aspectos determinantes para a criação de uma condição prática de sustentabilidade do 

processo de implementação e, ao mesmo tempo, impulsionadora deste e de qualquer 

processo de melhoria da organização. 
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Uma citação de Shingo, apresentada no prefácio do livro de Tubino (1999) 

Sistema de Produção: A Produtividade no Chão de Fábrica, define bem o que o modelo 

de implementação busca atingir: 

 

Mais importante do que ter o Know-how (saber como) para 
implementar um novo sistema de produção, é ter o Know-why (saber 
o porquê) desse sistema. Com isso, as adaptações e as evoluções 
necessárias nas aplicações práticas ficam mais fáceis de serem feitas 
(Shingo apud Tubino, 1999, p.9). 
 

Muitas das diferentes tentativas de implementar o LSS nas empresas abordam as 

ferramentas isoladamente, esquecendo-se de que um sistema é mais do que o conjunto 

de seus componentes, sendo também as inter-relações entre os mesmos. Quando se tenta 

implementar o LSS e suas ferramentas de forma isolada, o que se vê são tentativas 

insuficientes para a criação e desenvolvimento de uma verdadeira organização enxuta e 

para a conquista de seus objetivos. 

Quando há tentativas de desenvolver os aspectos subjetivos e intangíveis, 

inerentes à cultura e valores do LSS, tais tentativas esbarram em questões conceituais 

passíveis de diferentes interpretações ou até mesmo divergências quanto à sua 

importância no referente à contribuição da metodologia LSS para seu desenvolvimento. 

Os modelos de implementação da metodologia LSS acima citadas, na grande 

maioria, não se preocupam em entender e aferir questões impactantes quanto às 

mudanças necessárias na forma de gerenciar as organizações. No mínimo, tais modelos 

identificam um abismo inconcebível de entendimento sobre a relação entre o LSS e a 

gestão organizacional, e dos negócios como um todo. 

O LSS, como qualquer outra abordagem de melhoria administrativa, geralmente 

denominada de programa de melhoria, é voltado ao negócio de uma organização, e com 

o perdão dos fanáticos pela metodologia, não é um fim em si mesmo. Seu grau de 

sucesso só poderá ser avaliado, se estabelecidos parâmetros corretos para a ligação e 

comparação do desempenho organizacional sob perspectivas de melhorias entre o antes, 

durante e o depois de sua implementação, seja sob perspectivas internas de melhoria de 

suas operações, perspectivas externas ligadas às expectativas dos clientes/desempenho 

da concorrência ou pelo alcance das metas estabelecidas na estratégia organizacional. 

 O modelo que irá ser sugerido neste trabalho procura aproveitar os elementos da 

própria filosofia LSS, como o método PDCA, a necessidade de medir e decidir sobre 

dados concretos do Six Sigma, a visão holística, sistêmica e orientada para o valor 
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definido pelo cliente do pensamento Lean, o processo de treinamento e 

desenvolvimento de talentos (pessoas) utilizado pela Toyota, além da experiência de 

estudos desenvolvidos em diferentes modelos de avaliação de desempenho da produção 

enxuta, apresentados anteriormente. 

 O modelo de implementação do LSS proposto procura englobar a cultura 

organizacional e os elementos técnicos enxutos, ligá-los às necessidades competitivas 

organizacionais, sua visão, missão e objetivos estratégicos, e aplicá-los num processo de 

desenvolvimento e aprendizagem organizacional prática, baseada nas pessoas e aplicada 

às suas atividades. Ao mesmo tempo, tudo isso deve propiciar uma forma de 

acompanhamento de resultados mensuráveis no desempenho da organização, não pela 

apreciação restrita dos resultados financeiros alcançados, fato comum ao Six Sigma e 

demonstrativos contábeis, mas em diferentes perspectivas de uma organização, com uso 

de indicadores específicos e a própria utilização do método PDCA para melhoria 

contínua do modelo em questão. Vale salientar igualmente que os elementos vistos 

neste parágrafo diferenciam este modelo dos demais modelos existentes na literatura.    

 A escolha por utilizar a filosofia de treinamento e desenvolvimento dos 

funcionários, denominados como colaboradores do sistema enxuto, busca enfatizar 

ainda mais a importância destes para o sucesso do processo de implementação do LSS.  

Uma frase ouvida com frequência na Toyota é: “Não desenvolvemos apenas 

carros, também desenvolvemos pessoas” (Liker, 2008, p.27). 

  O modelo divide o processo de implementação em 4 (quatro) etapas, ficando 

assim definidas: 

 

 Preparação da organização; 

 Identificação dos conhecimentos fundamentais; 

 Transferência de conhecimento; 

 Verificação do sucesso. 
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Figura 3.1: Estrutura do Modelo de Implementação da Metodologia LSS 

 Fonte: O autor (2010)   

 

3.1.1. PREPARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A primeira etapa do modelo de implementação da metodologia LSS é a etapa de 

preparação da organização, que é composta por sete fases distintas: apresentação da 

metodologia LSS e do modelo de implementação, identificação das necessidades da 

organização, tomadas de decisão pela adoção do LSS, avaliação da situação atual da 

organização, plano de ação para implementação das mudanças necessárias, plano de 

treinamento e desenvolvimento utilizando o LSS e seleção de instrutores (figura 3.2). 

 
ETAPA 1

SIM SELEÇÃO DE INSTRUTORES

PREPARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO DA 
METODOLOGIA LSS E DO 
MODELO À LIDERANÇA

IDENTIFICAÇÃO DAS 
NECESSIDADES DA 

ORGANIZAÇÃO 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO 
ATUAL DA ORGANIZAÇÃO

PLANO DE AÇÃO PARA 
IMPLEMETAÇÃO DAS 

MUDANÇAS NECESSÁRIAS

PLANO DE TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTOS 

UTILIZANDO LSS 

INÍCIO

tTOMADA DE 
DECISÃO 

PELA 
ADOÇÃO DO 

LSS

FIM

1

1

FIM

 
Figura 3.2: Etapa preparação da organização do modelo de Implementação da Metodologia LSS. 

 Fonte: O autor (2010)   
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3.1.1.1 Apresentação da metodologia LSS e do modelo de implementação. 

 

Primeiramente, serão apresentados, por especialistas na metodologia LSS, 

responsáveis pelo processo de implementação, à liderança da organização e aos seus 

formadores de opinião os principais conceitos, requisitos, objetivos, ferramentas, 

condições para desenvolvimento, elementos da cultura LSS, resultados esperados e 

desdobramentos estratégicos da organização como forma de possibilitar aos mesmos um 

entendimento geral sobre o que a metodologia oferece, esclarecer dúvidas sobre esta e 

apresentar as diferentes etapas do modelo de implementação a ser aplicado na empresa, 

destacando assim a importância do envolvimento dos mesmos durante o processo de 

mudança organizacional necessária para sua adoção. 

 

3.1.1.2 Identificação das necessidades da organização. 

   

Na segunda fase da etapa de preparação, serão identificadas as principais 

necessidades da organização, através da análise das condições do mercado, do 

desempenho dos concorrentes, das necessidades e expectativas do cliente e das 

possíveis estratégias organizacionais para alcançar a visão, ou seja, o estado futuro 

desejado para a empresa.  

Sabe-se que o sistema enxuto tem como objetivo o fornecimento de produtos e 

serviços diferenciados, com ênfase na agregação de valor e combate ao desperdício, 

para um mercado de demanda relativamente estável e diversificado, a custos baixos, 

qualidade elevada e de forma rápida e flexível, integrada às características, necessidades 

e pedidos da demanda.  

Quanto mais tais características e exigências fizerem parte do mercado no qual a 

empresa está inserida, melhor a possibilidade de contribuição da metodologia LSS para 

a melhoria de seus resultados, fazendo-se necessária a análise destas características de 

mercado antes mesmo da decisão de sua adoção por parte da organização.   

Na fase de avaliação das necessidades são definidos os aspectos que a empresa 

precisa melhorar prioritariamente, como, por exemplo, a produtividade, quando a 

empresa precisa lutar para atender a um mercado em expansão, com crescimento de 

demanda, podendo consegui-la através do aumento da eficiência, feita através da análise 

de suas operações para a eliminação do desperdício (excelência operacional). 
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 A questão inovação de produtos é outro exemplo de melhoria prioritária, podendo 

assim o processo de implementação se concentrar na rapidez da introdução de novos 

produtos no mercado, bem como se concentrar na competitividade pela qualidade do 

produto (liderança de produto). 

Pode também ser definida a questão qualidade, não somente pelo fato de a 

empresa estar perdendo dinheiro por não conseguir produzir conforme especificações 

(qualidade de fabricação), mas perdendo mercado por não conseguir satisfazer as 

exigências dos clientes (qualidade de projeto), ou por perder a oportunidade de 

proporcionar uma experiência positiva de interação e intimidade com o projeto, através 

da identificação dos desejos de funcionalidade aos olhos do cliente, expressos pela 

combinação do produto e serviços que agreguem valor ao cliente (valor definido pelo 

pensamento Lean).  

Na fase de avaliação das necessidades, também será avaliada a importância dos 

diferentes critérios de desempenho, já apresentados neste trabalho, no referente à 

opinião dos clientes, bem como comparar os níveis de resultados obtidos nestes critérios 

pela concorrência, podendo recorrer-se a uma pesquisa de mercado, QFD, ferramentas 

de definição de valor para o cliente, etc., caso a empresa não tenha uma certeza quanto 

aos critérios de desempenho necessários ao atendimento do cliente. 

No processo de avaliação das necessidades, serão estabelecidos o cliente alvo e a 

posição de valor diferenciada (baixo custo, liderança de produto, solução completa ou 

aprisionamento) que a organização adotará como tema estratégico. 

 

3.1.1.3. Tomada de decisão pela adoção do LSS. 

  

A fase de tomada a decisão é feita através da análise sobre os dados levantados, 

definindo, especialistas e os dirigentes da organização, se a metodologia LSS é a ideal 

para contribuir para o suprimento das necessidades de desempenho levantadas segundo 

a estratégica e condições apresentadas pela mesma, caso afirmativo e de comum acordo 

entre as partes, dá-se o prosseguimento à implementação. 

 

3.1.1.4 Avaliação da situação atual da organização. 

 

Seguindo a etapa de preparação da organização, será feita a avaliação da estrutura 

da empresa para definição mais apurada de sua condição atual (quarta fase), o que pode 
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ser denominado de seu estado da arte, e que servirá de base para determinar um escopo 

para o projeto de implementação do LSS que otimize a contribuição da metodologia 

pelo alinhamento de seu processo aos resultados organizacionais obtidos e as 

necessidades levantadas em relação às ameaças e oportunidades externas (avaliação das 

necessidades), além de avaliar a criação de vantagens competitivas internas à empresa 

(avaliação da estrutura e seu resultados). 

O importante é levar em conta aspectos que vislumbrem não unicamente as 

necessidades de aprendizagem dos elementos técnicos para a aplicação da metodologia 

LSS dentro da organização, mas a própria cultura e estrutura interna organizacional, 

quanto as suas necessidades de resultados, desenvolvimento e às questões estratégicas 

definidas pela empresa e desmembradas em planos de ação para a organização (próxima 

fase), para os quais a metodologia LSS terá a função de contribuir dentro das definições 

da visão e missão estabelecidas para a organização.  

Durante a fase de avaliação da situação atual da organização, será também 

analisada a estrutura organizacional da empresa, procurando identificar a real situação e 

resultados obtidos pela mesma, devendo ser adotado um sistema de medição de 

desempenho (SMD), com o uso de indicadores de desempenho adequados e 

multidimensionais da organização, para proporcionar um instrumento de aferição do 

desempenho atual da mesma, condição defendida como requisito não só à 

implementação da metodologia LSS, mas para qualquer processo de melhoria 

organizacional, e que, dependendo do grau de maturidade da organização, será difícil de 

encontrar, fazendo-se necessário desenvolvê-lo.  

Mesmo se houver tais informações disponíveis, será verificada no guemba a 

acurácia destas, avaliando o sistema de medição utilizado, tomando como parâmetro a 

confiabilidade, procedimento vislumbrado pelo próprio LSS. 

Aprovado o sistema de medição, verificar-se-á se os indicadores utilizados são 

adequados às características de indicadores exigidos pelo LSS, dentre os quais 

destacam-se a abrangência holística da cadeia produtiva e a oportunidade (velocidade de 

feedback) para ações proativas (indicadores leading). Havendo necessidade de novos 

indicadores ou modificação dos mesmos, as informações e dados deverão ser colhidos 

na fonte (guemba), por método adequado; quando não for possível, o levantamento das 

informações será feita através de entrevistas com o pessoal interno e/ou externo 

(mercado), sendo importante desde já começar a cultura de medição e o 

desenvolvimento de um sistema de acompanhamento de desempenho estruturado e 
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estratégico para a empresa. O importante é ter uma avaliação fidedigna à situação atual 

da organização.       

A utilização da metodologia LSS é bem-vinda durante o desenvolvimento do 

SMD, podendo as ferramentas ser aplicadas por especialistas LSS, sendo importante a 

participação da direção/gerência nesse processo como forma de garantir que o sistema 

tenha eficiência, ou seja, meça o que é realmente importante para a organização, 

aproveitando a oportunidade para que os membros da organização comecem a entender 

o funcionamento da metodologia LSS, integrando-os no processo, fator este decisivo 

para a conquista do apoio dos colaboradores da empresa na fase de implementação.  

 

3.1.1.5. Plano de ação para implementação das mudanças necessárias. 

 

 De posse dos dados levantados e organizados da fase anterior (Avaliação da 

situação atual da organização) comparasse as diferenças entre a situação real da 

organização e as necessidades levantadas, vislumbrando as metas a serem atingidas, 

tanto de desempenho das operações internas quanto de resultados externos a serem 

alcançados e que serão implementados através de plano de ações a serem definidos 

pelos responsáveis por cada operação e os especialistas.  

Caso a empresa já tenha algum tipo de sistema de indicadores do tipo Balanced 

Scorecard, ou outro tipo de modelos de indicadores, os mesmos servirão de base para o 

desenvolvimento de novos indicadores, seguindo as características necessárias aos 

indicadores para o sistema enxuto, podendo ou não mantê-los. 

Neste trabalho, adotar-se-á o BSC (Balanced Scorecard) como referência pela sua 

já ampla divulgação dentro das empresas, ligando-o a conceitos e ferramentas do LSS, 

porém não se restringindo a este.  

Uma ferramenta LSS que ajuda o desenvolvimento do SMD é o Hoshin kanri 

(gerenciamento por diretrizes), que busca desmembrar a estratégia da empresa de forma 

quantificável, através de indicadores que possam dar suporte às performances exigidas 

pelas diferentes áreas e níveis organizacionais, chegando até o chão de fábrica, e sempre 

ligado aos resultados desejados pela organização (Liker & Houses, 2009), (Campos, 

2004). 

O Hoshin kanri não termina na etapa de avaliação; na verdade, é um processo 

contínuo (geralmente renovado anualmente), que acompanhará toda a vida da 

organização e servirá como orientador tanto para as decisões das diretorias, das áreas 
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gerencias e operacionais, quanto aos objetivos estratégicos da empresa, desmembrando 

estes em objetivos, valores e prazos a serem atingidos por cada um dos níveis 

hierárquicos da organização, uma mudança que a implementação LSS busca para o 

sistema de gestão da mesma (Liker & Houses, 2009), (Campos, 2004). 

O Hoshin kanri deverá ser desmembrado e aplicado principalmente quando os 

questionamentos necessários sobre como e em que cada planta, setor, ou grupo de 

trabalho poderá contribuir, como os objetivos estratégicos da empresa, e como deverá 

ser aferida tal contribuição (Liker & Houses, 2009), (Campos, 2004). 

De posse das informações colhidas, começa-se o planejamento de uma nova 

estrutura organizacional, num formato adequado para diminuir as diferenças entre as 

necessidades e a situação atual, e que também possam se adequar aos requisitos da 

metodologia LSS, tais como a criação de uma estrutura mais horizontalizada, com maior 

grau de poder de decisão, com áreas que funcionem de forma mais integrada, bem como 

uma estrutura que possua os recursos necessários não somente para a implementação 

LSS, mas para atingir os objetivos estratégicos vislumbrados pela empresa. 

O pensamento LSS determina que uma organização têm a função de servir às 

pessoas (stakeholders), sendo muito comum na sua estrutura a utilização do 

gerenciamento funcional (qualidade, custo, segurança, entrega, etc.), que permeia os 

diferentes departamentos (suprimentos, P&D, produção, etc.), preocupando-se não mais 

com os resultados individuais destes, mas como os departamentos contribuem para 

atingir os desejos e necessidades dos próprios stakeholders.   

Um exemplo prático disso seria a adoção do sistema de custo ABC, que apropria 

os custos das diferentes atividades aos produtos produzidos. 

O dimensionamento da estrutura dependerá, é claro, do tamanho, capacidade de 

investimento e urgência da organização, sendo esta última determinada pela relação 

entre a situação atual e a situação desejada pela empresa, levando-se em conta a 

contribuição que o LSS trará à organização, através de projetos específicos, 

modificações propostas na cadeia produtiva para redução dos Gaps de desempenho, dos 

desperdícios encontrados e o impacto preconizado por tais ações nos resultados 

financeiros e estratégicos da empresa, lembrando que, para os resultados estratégicos, 

existe um tempo diferente para sua obtenção, conforme o valor diferenciado a ser 

oferecido ao cliente alvo. 
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3.1.1.6. Plano de treinamento e desenvolvimento utilizando LSS. 

 

Prosseguindo a etapa de preparação para implementação do LSS, começa a fase de 

formulação de planos de treinamento e desenvolvimento que, levando-se em conta os 

Gaps definidos segundo os planos de ação determinados,  possibilitem a aprendizagem 

do conhecimento necessário para atingir os objetivos organizacionais levantados 

(metas) para cada um dos diferentes níveis hierárquicos da organização. 

A definição desses objetivos, no processo de implementação LSS, visa adequar o 

processo de aprendizagem da metodologia à realidade da organização, possibilitando a 

utilização dos conhecimentos LSS à execução do próprio trabalho do colaborador, fato 

que apresenta concordância com o conceito de aprender fazendo, que o sistema enxuto 

utiliza, e finalmente garanta a eficiência econômica e cognitiva do modelo de 

implementação. 

Segundo Falconi (2009, p.50), “Precisamos compreender que o desenvolvimento 

de uma organização é o processo educacional de acumulação de conhecimento”. 

Quando não for possível a aplicação direta na linha, seja pela complexidade ou 

por razões de necessidades de produção, pode-se adotar a simulação fora da linha 

produtiva com o máximo de realidade possível para desenvolver o aprendizado 

desejado, destacando também a importância de se adotar a mesma forma de aferição dos 

resultados esperados do processo real.  

Os planos de treinamento/desenvolvimento, assim formatados, são desenvolvidos 

por especialistas e pelos líderes da organização, os quais, envolvidos nesses planos, 

acabaram por apoiar e se comprometer mais com a adoção da metodologia, por não 

mais vê-la isoladamente, mas por conseguirem vislumbrar a contribuição da 

metodologia LSS aos objetivos organizacionais. 

No caso dos demais níveis hierárquicos, tal planejamento visa alinhar os esforços, 

o interesse e a capacidade dos membros da organização com as atividades às quais são 

designados, bem como possibilitar aos diferentes colaboradores a identificação dos 

objetivos organizacionais no papel funcional que desempenham, fazendo com que a 

metodologia assim implementada não seja vista como conjunto de técnicas a serem 

aprendidas, mas uma metodologia consistente para atingir as metas definidas para cada 

membro, departamento, setor, etc., ou seja, o alvo a ser atingido por cada membro 

colaborador da organização em suas atividades. 
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O plano de treinamento e desenvolvimento, além de compatibilizar o esforço e o 

retorno do treinamento/desenvolvimento, poderá ser utilizado como elemento 

impulsionador do processo de um plano de carreira interno utilizado no sistema enxuto 

como fator de motivação.  

Permeando toda essa etapa de preparação da organização, faz-se necessário 

trabalhar na mudança cultural da organização, fato vislumbrado dentro do modelo de 

implementação aqui apresentado, em que, não apenas as ferramentas são ensinadas, mas 

os elementos subjetivos são explicitados e cobrados na ambiente organizacional. 

A materialização da preocupação com esses elementos subjetivos estão 

vislumbrados na etapa de identificação dos conhecimentos fundamentais e serão 

aplicados na fase de capacitação da etapa de transferência de conhecimento, partes 

integrantes do modelo de implementação LSS a serem abordadas na sequência do 

trabalho, as quais terão sua evolução aferidas principalmente na perspectiva de 

aprendizado e crescimento organizacional do BSC utilizado pelo modelo, sendo 

compostas pelo: capital humano - investimento no conhecimento, habilidade, e 

valores/comportamento dos colaboradores da organização, segundo as funções 

estratégicas e operacionais a serem desempenhadas, criando a prontidão de diferentes 

perfis de competência para a organização; capital da informação - formado por sistemas, 

aplicativos e gestão da informação necessária ao pleno desenvolvimento do trabalho 

dentro da organização (aplicações transformacionais, analíticas, transacionais e de infra-

estrutura); e capital organizacional - formado pela cultura, liderança, alinhamento e 

trabalho em equipe, elementos estes formadores de um ambiente propício ao 

desenvolvimento do sistema enxuto e seu uso estratégico.   

 

3.1.1.7. Seleção de instrutores. 

 

É necessário, ainda na etapa de preparação, lembrar a importância da seleção e 

capacitação eficiente de instrutores LSS, sem os quais o esforço até aqui desprendido 

não alcançará o resultado desejado, lembrando ainda que essas ações (seleção e 

capacitação de instrutores) são também uma oportunidade de envolver a liderança e os 

formadores de opinião com a “mentalidade LSS”, necessária ao sucesso na 

implementação.  
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Novamente, o LSS pode ajudar na fase de seleção e capacitação de instrutores, 

acima descrita, pela adoção do sistema de seleção de candidatos a especialistas Master, 

Black-belts e Green-belts. 

 Os especialistas a serem escolhidos têm como uma das características desejáveis 

a de serem bons transmissores e motivadores da metodologia LSS para a empresa, 

sendo esta característica também inerente a função de cargo de instrutor. 

 

3.1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

A segunda etapa do modelo de implementação do LSS é denominada de etapa de 

identificação dos conhecimentos fundamentais e é formada por cinco fases distintas: a 

fase de apresentação do conhecimento LSS (segundo modelo), fase de identificação das 

habilidades necessárias à sua aplicação, fase de identificação das razões chave do 

conhecimento para a organização, fase de relacionar os conhecimentos com a etapa de 

preparação e fase de estabelecer os planos de treinamento para todos os níveis.  

Por questões didáticas, serão apresentas primeiramente os objetivos de cada uma 

das fases acima citadas e, posteriormente, serão mostradas como as mesmas são 

aplicadas no modelo de implementação.  

 
ETAPA 2

IDENTIFICAR AS HABILIDADES 
NECESSÁRIAS SUA APLICAÇÃO 

ESTABELECER PLANOS DE 
TREINAMENTO P/ TODOS OS 

NÍVIES

IDENTIFICAR AS RAZÃO CHAVE 
DO CONHECIMETO P/  ORG.

IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS FUNDAMENTAIS

APRESENTAR OS 
CONHECIMENTOS LSS (segundo 

modelo)

RELACIONAR OS 
CONHECIMENTOS COM A 
ETAPA DE PREPARAÇÃO

INÍCIO

FIM

1

1

 
Figura 3.3: Etapa de identificação dos conhecimentos fundamentais do modelo de Implementação 

da Metodologia LSS.   

Fonte: O autor (2010)   
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3.1.2.1.  Apresentar os conhecimentos LSS 

 

Cabe neste momento, antes de apresentar quais os conhecimentos LSS para o 

modelo de implementação LSS, esclarecer que, como todo modelo que pretende atender 

a diferentes tipos de organização, os conhecimentos fundamentais aqui apresentados, 

através de um extenso estudo bibliográfico sobre o assunto, adotam uma abordagem 

generalista, sem, entretanto, ser simplista; pelo contrário, buscam ser multidimensionais 

e agregadores das diferentes abordagens sobre o assunto, ao mesmo tempo em que 

procuram não perder o poder de aplicabilidade prática e a preocupação com a 

sustentabilidade do processo.  

Na verdade, devido a diferentes formas que as organizações têm para atuar, bem 

como seus valores, cultura, objetivos, perspectivas, missão e visão de futuro, além do 

próprio entendimento e expectativa sobre o papel do LSS e do que seria uma 

organização enxuta, é levado em conta um questionamento específico de quais 

conhecimentos fundamentais e habilidades (próxima fase), deverão ser enfatizadas, 

eliminadas ou adicionadas, considerando a realidade e desejos da organização, sendo 

este uma oportunidade para o uso do enfoque multicritério, aqui não abordado pela 

restrição de tempo e campo prático para a aplicação e desenvolvimento do mesmo, 

ficando assim o desejo e a oportunidade para sua aplicação em futuros trabalhos.  

Procedendo assim, aumenta-se a flexibilidade do modelo e não o enfraquece, 

agindo concomitantemente ao próprio conceito de melhoria contínua característico do 

sistema enxuto, no referente à capacidade de adaptabilidade e otimização deste, 

respeitando, obviamente, os conceitos principais do sistema enxuto. 

Cabe salientar que a fase de criação de planos de treinamento e desenvolvimento 

da etapa de preparação da organização e a etapa de identificação dos conhecimentos 

estão intimamente ligadas, possibilitando assim a adequação destas às necessidades 

estratégicas da organização e aos planos de ação desenvolvidos. 

A etapa de identificação dos conhecimentos fundamentais se preocupa em analisar 

como a metodologia LSS pode ajudar, através dos elementos técnicos e conceituais, a 

organização à atingir seus objetivos. 
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3.1.2.2. Identificação das habilidades necessárias. 

 

Apresentados os conhecimentos LSS na fase anterior, deverão ser analisadas as 

diferentes habilidades necessárias a serem desenvolvidas pelos membros da 

organização, visando possibilitar o entendimento e o pleno domínio destes 

conhecimentos, facilitando assim o processo de aprendizagem, inclusive com a medição 

destas habilidades junto a membros da organização.   

 

3.1.2.3. Identificação das razões chave do conhecimento para a organização. 

 

A terceira fase da segunda etapa é a de identificação das razões chave para a 

organização e tem por objetivo definir as características e os porquês necessários para 

cada um dos conhecimentos da metodologia LSS na formação de uma organização 

enxuta.  

 

3.1.2.4. Relacionar os conhecimentos com a etapa de preparação da organização. 

 

A quarta fase da segunda etapa do modelo de implementação é a de relacionar os 

conhecimentos com a etapa anterior (preparação da organização) e tem como objetivo 

estabelecer a ligação entre os resultados desejados pela organização (estratégicos, de 

médio e curto prazo) com o processo de aprendizagem da metodologia LSS, inclusive 

com o uso de metas estabelecidas no BSC, Hosin Kanri e no gerenciamento diário. 

Desta forma, as ferramentas da metodologia LSS não mais serão vistas como mais 

um treinamento da empresa, mas sim como a forma de conseguir alcançar os resultados 

almejados pela organização, devidamente definidos nos planos de ação da etapa anterior 

do modelo.  

  

3.1.2.5. Estabelecer planos de treinamento para todos os níveis. 

 

A última fase da segunda etapa do modelo de implementação LSS é o 

desmembramento dos conhecimentos, habilidades, razões chave e metas estabelecidas 

em programas e planos de treinamento específicos para cada nível hierárquico e deve 

estar integrado estrategicamente aos objetivos organizacionais. 
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A etapa de identificação dos conhecimentos fundamentais corresponde à segunda 

etapa do modelo de implementação do LSS e começa pela fase de apresentação dos 

conhecimentos sobre a própria metodologia e está dividida, segundo este modelo de 

implementação do LSS, em 7 (sete) tipos de conhecimento, sendo que para cada um dos 

conhecimentos relacionados no modelo será definidas as habilidades necessárias e suas 

razões chave par sua adoção (fases dois e três da etapa). 

Os sete tipos descritos abaixo deverão ser transmitidos aos colaboradores da 

organização na próxima etapa do modelo (transmissão de conhecimento), ficando esta 

etapa mais destinada ao proporcionar um aprofundamento sobre a metodologia LSS em 

suas diferentes abordagens. 

 Os sete tipos são: 

 

1. Conhecimento sobre elementos da cultura e pensamento LSS 

 

Os elementos da cultura enxuta são associados aos aspectos humanos e do 

ambiente da empresa e podem ser identificados como parte intrínseca de todo o 

processo de decisão, bem como do modus operandis da organização, desde as 

atividades de tomada de decisão estratégicas de grande relevância para o futuro da 

organização, até as ações rotineiras do dia a dia da mesma. 

Os elementos da cultura enxuta são os mais difíceis de implantar dentro da 

organização, pois necessitam muitas vezes de mudanças de paradigmas e 

questionamento profundos sobre crenças, valores e pressupostos sobre o trabalho e a 

organização. 

O conhecimento sobre a cultura não deve ser entendido como uma tentativa de 

impor ou copiar o modelo japonês de administração, mas sim de proporcionar 

questionamentos para aperfeiçoamento e adaptação à cultura organizacional de forma a 

facilitar a implementação e desenvolvimento do LSS, sendo a base para a preparação 

organizacional e o desenvolvimento futuro da metodologia na empresa. 

 

Habilidades necessárias: 

 

- Entender o ciclo interminável entre melhoria contínua, resolução de problemas e 

padronização na busca pela excelência organizacional;   

- Pensamento de longo prazo em detrimento a resultados de curto prazo; 
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- Mudança do estilo de liderança tradicional para o de liderança servidora; 

- Respeito pelas pessoas através da segurança física, profissional e psicológica, 

bem como pela busca de seu desenvolvimento dentro da organização; 

- Trabalho participativo e em equipe em detrimento ao sucesso individual; 

- Valorização do desenvolvimento do processo (forma), e não somente do alcance 

do objetivo (resultado), bem como a necessidade de melhor entendimento sobre o 

processo;  

- Mudança na forma de encarar o problema como uma oportunidade de 

aprendizado e melhoria, identificando a falha do processo (causa raiz), e não um 

culpado pelo mesmo; 

- Estímulo através de desafios à capacidade dos membros da organização;  

- Ir aonde a ação se desencadeia (chão de fábrica) para ver com os próprios olhos 

– decidir sobre dados confiáveis; 

- Comunicação de dupla via entre gerência e operação; 

- Cooperação e parceria de negócios; 

-Compreender que o desenvolvimento organizacional é um processo educacional 

de acumulação de conhecimento; 

- Responsabilidade não só com o negócio, mas com a sociedade, economia e o 

país. 

 

Razões chave: 

 

- Propiciar o questionamento sobre a forma de administração tradicional vigente 

nos países ocidentais e os objetivos almejados pelas organizações; 

-Estabelecer condições para o total aproveitamento do sistema LSS para 

desenvolvimento organizacional: não faz nenhum sentido adotar um processo 

enxuto, que busca diminuir os desperdícios expondo os problemas do sistema, 

sem preparar seus membros para resolvê-los, ou preparar a organização para vê-

los como oportunidades de melhoria, ou ter uma estrutura desalinhada com os 

conceitos defendidos pela empresa;  

-Criar uma organização pronta para evoluir e ser sempre modelo de eficiência, 

eficácia, liderança, através da busca pelo conhecimento para seu desenvolvimento;  
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-Desenvolver o processo de trabalho em grupo, resolução de problemas e 

melhoria contínua na organização como desafio a serem vencidos em busca da 

excelência. 

 

2. Conhecimento sobre valor para o cliente e desperdício. 

 

O objetivo de transmitir o conhecimento sobre valor e desperdício é a busca pela 

excelência em todas as áreas da organização, seja na utilização do tempo, 

movimentação, espaço, energia, materiais, ferramentas, máquinas, dados e atividades 

humanas, a eficiência total na utilização dos recursos, processos e produtos/serviços em 

função do cliente. Tudo na organização deve agregar valor ao cliente. 

O conhecimento sobre valor e desperdício permeia todo o LSS, pois sem a 

habilidade de definir valor para o cliente, cada produto ou serviço feito, cada atividade e 

processo realizado, e mesmo os recursos adquiridos podem ter uma grande quantidade 

de desperdício embutido. 

Os responsáveis pela organização devem definir junto ao cliente as características 

críticas de desempenho para seus produtos e serviços, os qualificadores e ganhadores de 

pedidos e as vantagens competitivas que a organização poderá fornecer ao cliente.  

Desenvolver a habilidade de enxergar sua organização com os “olhos do cliente” é 

condição básica para realmente enxugar de forma eficiente a organização, podendo 

assim garantir uma tomada de decisão estratégica e eficaz para atingir o Lean 

Enterprise. 

No nível gerencial, o valor agregado ao cliente deverá ser o elemento de 

julgamento da eficiência nas atividades dos departamentos, nos processos da produção 

ou de qualquer outra área da empresa, segundo a funcionalidade desejada e sentida pelo 

cliente (fluxo de valor para o cliente). Sem a definição desta funcionalidade, é 

impossível distinguir o desperdício e, por consequência, eliminá-los.  

No nível operacional, o funcionário deverá ser habilitado a identificar e classificar 

os tipos de desperdícios quando realiza suas tarefas, podendo calcular o quanto de 

tempo de uma determinada tarefa executada realmente agrega valor, sendo esta uma 

forma de otimizar a eficiência de seu trabalho e reduzir os custos.  

Esse processo ajudará o trabalhador a desenvolver, junto com a supervisão, o 

trabalho padronizado, sendo componente determinador da eficácia deste processo 
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(definição do trabalho padronizado), elemento este essencial para a estabilidade das 

operações e o processo de melhoria contínua preconizado pelo LSS. 

 

Habilidades necessárias: 

 

- Capturar o valor na visão do cliente;  

- Definir e entender o que é valor, na visão do cliente; 

- Identificar o valor no trabalho individual e no fluxo produtivo; 

- Identificar, tipificar e eliminar os desperdícios; 

-Utilizar ferramentas para a identificação do valor, na visão do cliente. 

 

Razões chave: 

 

- Adequação dos recursos, processos e produtos/serviços às necessidades e 

desejos dos clientes; 

- Reduzir custos, melhorar a eficiência das operações e de agregar mais valor; 

- Melhorar a competitividade criando vantagens competitivas para a organização; 

- Possibilitar um fluxo enxuto de valor, do fornecedor ao consumidor;       

-Ligar a organização ao cliente alvo e potencializar a estratégia competitiva. 

 

3. Conhecimento sobre processos de medição, comunicação e informação para a 

tomada de decisão. 

 

O processo de medição é o fio condutor do processo de melhoria organizacional, 

pois só se melhora o que se pode medir. Sendo assim, o LSS procura possibilitar a 

melhoria através da prospecção, medição, análise e exposição dos dados coletados, 

organizados de forma a gerar informações desejadas, que suportem a boa tomada de 

decisão. 

O LSS prega a divulgação ampla das informações coletadas, desde o nível de chão 

de fábrica até a direção, com forma de democratizar informação, possibilitar a 

comparação entre a situação atual e a desejada, dar retorno dos resultados obtidos pelo 

esforço e melhoria de cada setor e possibilitar a colaboração de todos os membros da 

organização no processo de tomada de decisão. 
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 A informação, muitas vezes, utiliza a gestão visual como forma de comunicação 

ideal, desde o chão de fábrica até os níveis superiores, sendo normal a utilização de 

marcações, exposição de quadros de gerenciamento com gráficos, relatórios tipo A3 e 

outras ferramentas, como gráfico de Pareto, CEP, etc. 

O uso de uma infra-estrutura tecnológica, com sistemas de informação com 

aplicativos transacionais – para automatizar atividades repetitivas –, transformacionais, 

que modifiquem os negócios, conforme conceito LSS, e analíticos, que tratem os dados 

para melhor qualidade de informação e conhecimento, ajudando os processos, são 

considerados positivos, desde que comprovadamente aumentem a eficiência dos 

mesmos, e não apenas a complexidade da operação.  

É característica do sistema enxuto a tomada de decisão em níveis hierárquicos 

mais baixos, facilitando sua rapidez de reação e possibilitando a ciência dos resultados 

de melhorias implementadas pelos colaboradores, aumentando a satisfação dos mesmos 

em seu trabalho, sendo, por isso, bastante difundida a gestão visual.   

 

Habilidades necessárias: 

 

- Coletar, ordenar e analisar dados, usando ferramentas estatísticas, 

transformando-os em informação útil e conhecimento; 

- Aferir desempenho de processo; 

- Ter visão sistêmica e determinar a relação entre uma saída do sistema (Y) e suas 

entradas (X); 

-Organizar a informação, facilitando a compreensão por quem e onde ela é 

necessária, utilizando elementos de gestão visual; 

-Analisar problemas pelo levantamento de dados. 

 

Razões chave: 

 

- Melhoria do sistema como um todo; 

- Democratizar e disponibilizar a informação onde esta é necessária; 

- Facilitar a tomada de decisão e identificação das metas; 

-Rapidez na decisão e visualização de desvios dos padrões estabelecidos; 

- Expressar os problemas de forma quantitativa para melhorar os processos do 

sistema. 
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4. Conhecimento sobre melhoria contínua e resolução de problemas 

 

O processo de melhoria contínua nas organizações é disseminado no oriente como 

uma filosofia denominada Kaizen (regra de uso 4). 

É imprescindível para o sistema enxuto que os colaboradores das organizações 

saibam utilizar uma metodologia científica para solução dos problemas, sendo muito 

utilizado para este fim o documento A3, ferramenta para solução do problema e 

aplicação prática do método PDCA. 

 A própria configuração estrutural do sistema enxuto busca utilizar o conceito 

buil-in-test, traduzido como feito para teste, no qual são dispostas as relações entre as 

diferentes etapas da cadeia produtiva, de forma a darem a resposta positiva, caso o 

padrão estipulado seja atendido, ou resposta negativa, quando o resultado esteja fora do 

padrão especificado, definindo assim um problema. 

Destacam-se também as técnicas estatísticas para análise de dados do Six Sigma, 

bem como os métodos DMAIC e DMADV de análise e desenvolvimento de projetos, os 

quais procuram a eliminação de defeitos existentes em processos e produtos e a criação 

de novos, respectivamente. 

 

Habilidades necessárias: 

 

- Coragem e desejo de identificar problemas; 

- Motivar as pessoas para a melhoria; 

- Utilizar métodos científicos para solucionar problemas; 

- Buscar e identificar a causa raiz do problema; 

- Possibilitar, ouvir e envolver todos na atuação de melhoria da organização; 

- Entender o método PDCA para manter constantes as melhorias conseguidas; 

 -Estruturar as etapas numa configuração feita para teste (regras de uso); 

-Conhecimentos específicos sobre a metodologia Six Sigma (Black, Green belts, 

etc.) 

 

Razões chave: 

 

- Melhoria do sistema como um todo; 
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- Democratizar e disponibilizar a informação onde esta é necessária; 

- Facilitar a tomada de decisão sobre dados concretos e confiáveis; 

-Rapidez na decisão e visualização de desvios dos padrões; 

- Quantificar para melhorar; 

 

5. Conhecimento sobre padronização e estabilidade nos processos produtivos 

 

O trabalho das pessoas e os processos são pré-definidos para que estes possam 

seguir padrões devidamente racionalizados e otimizados de desempenhos, não apenas 

no intuito de controlar as suas atividades ou dar sustentação aos demais conceitos LSS 

(combate à variação, JIT e Jidoka), mas sim de facilitar a identificação de um problema 

(desvios do padrão estipulado) e consequente procura da sua causa raiz para sua 

eliminação definitiva sempre que possível, proporcionando a melhoria do sistema como 

um todo. 

A padronização é feita para atender à demanda dos clientes, simplificar o fluxo de 

trabalho, buscar a eficiência do trabalho balanceado, garantir que os procedimentos da 

qualidade sejam seguidos e promover práticas de trabalho seguro. 

A principal conquista da padronização é a estabilidade do sistema, e para 

consegui-la, é preciso cuidar tanto do trabalho humano quanto da disponibilidade e 

confiabilidade das máquinas necessárias à execução dos processos, seja cuidando de sua 

manutenção (TPM), melhorando o processo de setup (TRF), projetando melhorias para 

as mesmas, qualidade na produção de peças pelo controle do desgaste de uso da 

máquina, entre outras medidas.  

A estabilidade dos processos deve ser analisada como forma de garantir o controle 

da variabilidade e capacidade, sendo esta análise o elemento central da metodologia Six 

Sigma para as organizações. 

A padronização e a estabilidade liberam o trabalhador para pensar na melhoria 

contínua do sistema. 

 

Habilidades necessárias: 

 

- Projetar um trabalho e eliminar desperdícios; 

- Criar o trabalho padronizado (Standard Work); 

- Definir critérios e métricas para aferição do trabalho; 
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- Executar os padrões estabelecidos; 

- Trabalhar em grupo, de maneira organizada e de forma nivelada;   

- Agir preventivamente (TPM); 

- Análise do nível sigma dos processos; 

-Utilizar as regras de uso para a cadeia produtiva (built-in-test); 

- estabelecer um fluxo contínuo e de valor. 

 

Razões chave: 

 

- Diminuir a variação; 

- Melhorar a previsibilidade e controle das operações; 

- Garantir qualidade e eficiência do trabalho; 

- Possibilitar a melhoria contínua; 

-Facilitar a identificação de problemas; 

- Possibilitar o desenvolvimento dos demais componentes do LSS; 

-Trabalhar em fluxo. 

6. Conhecimento sobre o conceito JIDOKA e sua função comportamental 

 

O conceito Jidoka faculta ao operador ou à máquina a autonomia de parar o 

processamento quando detectada qualquer anormalidade no produto ou problema de 

execução no processo, podendo sua ideia ser traduzida pela expressão autonomação da 

função controle. 

O Jidoka busca assim impedir a ocorrência e a propagação de um defeito ou 

anomalia no sistema, expondo-as imediatamente ao operador, colegas e supervisores, 

com finalidade de acionar uma cadeia de ajuda para identificação da causa fundamental. 

O intuito primordial do Jidoka, portanto, é eliminar defeitos e anomalias por completo; 

quando não é possível, diminuir ao máximo a probabilidade de recorrência. 

O Jidoka tem como objetivo final a estabilidade da linha, garantir e melhorar os 

índices de qualidade, combatendo ainda o desperdício na fabricação de produtos 

defeituosos, e espera de processamento pela adoção de dispositivos de detecção de final 

de tarefa e problemas (autonomação), liberando assim o funcionário a operar mais de 

uma máquina ao mesmo tempo (operador multitarefa), eliminando o desperdício de 

espera. 
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A mudança comportamental exigida pelo conceito Jidoka é facilmente 

identificada quando se verifica a relação que os trabalhadores têm com os problemas. 

Em última análise, o Jidoka transfere a responsabilidade da qualidade do trabalho para o 

próprio trabalhador; é este que a inspeciona na fonte, melhorando a velocidade de 

detecção (feedback), identificando e neutralizando o erro de execução causa raiz do 

defeito. 

É papel da gerência criar um ambiente seguro para o funcionamento do Jidoka, 

não só físico, mas principalmente psicológico. 

Um dispositivo impeditivo de execução de uma atividade com erro também é 

utilizada para possibilitar a garantia da qualidade. 

 Este dispositivo é denominado Poke-yoke (dispositivo a prova de tolo).  

É graças ao Jidoka que houve a ampliação do papel do trabalhador na produção, 

permitindo que o mesmo crescesse em importância na relação gerência-operador-

máquina, amplamente degradada no processo de produção em massa. 

Jidoka é, pois, o pilar do sistema enxuto, que visa garantir a qualidade. 

 

Habilidades necessárias: 

 

- Trabalhador treinado de forma multifuncional; 

- Responsabilidade e conhecimento sobre o resultado do trabalho; 

- Trabalho em equipe; 

- Detecção da causa raiz e resolução de problemas.  

 

Razões chave: 

 

- Eliminar o desperdício; 

- Garantir qualidade e eficiência do trabalho; 

- Possibilitar a melhoria contínua; 

- Possibilitar o desenvolvimento organizacional; 

 - Busca pela excelência operacional. 

 

7. Conhecimento sobre o conceito JIT de produção em fluxo e cadeia produtiva 
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O Just-in-time é uma técnica de gestão que estabelece que o fornecedor atenda a 

seu cliente, produzindo o item certo, na quantidade certa e no momento certo, 

possibilitando assim a identificação e eliminação dos desperdícios, através da execução 

de uma produção em fluxo contínuo, e de preferência unitário, que seja puxada pela 

demanda e atenda as necessidades impostas em relação a tempo de atendimento, em 

variedade, em volume e com a qualidade desejada, envolvendo não só as diferentes 

áreas da empresa, mas toda a cadeia produtiva, desde o fornecedor ao cliente. 

São características necessárias ao cumprimento desta tarefa (Just in Time) e 

ferramentas do próprio sistema enxuto elementos como: uso de células de produção 

(arranjo por família de produtos/ tecnologia de grupo), melhoria do layout e espaço na 

fábrica, o estabelecimento do lote de fluxo unitário e de forma contínua, adoção de um 

sistema de programação de produção ligado à demanda, utilizando elementos como o 

Sistema Puxado, Kanban, uso do Takt time, balanceamento e nivelamento de produção 

(Henjunka), a redução do tempo de produção (lead time), TRF (troca rápida de 

ferramenta), entre outros.   

Tais ferramentas deverão ser compreendidas pelos funcionários da organização, 

fazendo parte de seu treinamento e desenvolvimento, buscando não só a habilidade de 

utilização das ferramentas, mas o entendimento e comprometimento dos colaboradores 

em alcançar tal objetivo. 

Os benefícios do JIT são a diminuição dos desperdícios, diminuição do inventário, 

maior retorno sobre o capital investido, flexibilidade de atendimento ao cliente, entre 

outras características apreciadas pelos clientes e exigidas pelo mercado competitivo de 

hoje.   

 O Just-in-time é o pilar responsável pela flexibilidade e rapidez do sistema 

enxuto, desempenho muito desejado para adequação da organização às características 

do mercado atual. 

 

Habilidades necessárias: 

 

- Identificar família de produtos; 

- Definir layout e criar células de produção; 

- Ligar as atividades e estabelecer o fluxo da cadeia produtiva; 

- Ligar a produção com a demanda (sistema puxado); 

- Identificar o Takt Time da demanda e o tempo de ciclo dos processos; 
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- Determinar o balanceamento e nivelamento da produção; 

- Trabalhar em fluxo unitário quando possível; 

- Utilizar e dimensionar o Kanban quando necessário; 

- Determinar pulmões e entender a variabilidade nos processos e na demanda; 

- Criar parcerias com fornecedores;  

- Criar o fluxo contínuo; 

- Analisar tarefas de Setup (TRF). 

 

Razões chave: 

 

- Eliminar o desperdício; 

- Fluxo simples e claro para atender ao cliente (interno ou externo); 

- Redução de estoques; 

- Possibilitar o atendimento rápido da demanda; 

- Possibilitar o desenvolvimento organizacional pela exposição dos problemas e 

solução dos mesmos pelo processo de melhoria contínua do sistema; 

- Fabricar para uso. 

 

Na fase de identificação dos conhecimentos principais do LSS, foram definidas 

também as questões chave e as habilidades para seu desenvolvimento, procurando 

responder à questão o que eu quero para a organização e o que o conhecimento LSS me 

proporciona para atingir tais objetivos nos diferentes níveis organizacionais? 

No intuito de melhor entender os conhecimentos aqui apresentados, estes podem 

ser desdobrados, adaptados e especificados de forma a possibilitar a ligação de tais 

conhecimentos com as metas e objetivos para os diferentes níveis organizacionais, numa 

sequência lógica, que facilitará o entendimento do objetivo e a razão de se obter este 

conhecimento, ligando-os aos resultados organizacionais almejados. 

O modelo de implementação LSS, assim executado, procura, de posse dos 

resultados das áreas, setores e atividades, quanto à eficácia, eficiência e demais 

parâmetros de desempenhos cabíveis, definidos anteriormente na fase de levantamento 

das necessidades dos planos de ações, inclusive com as metas reais para cada um dos 

níveis organizacionais, vincular diretamente a metodologia LSS como forma de atingir 

os objetivos estratégicos definidos para a organização, mostrando não somente o como, 

mas sim o porquê de utilizá-la. 
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Procedendo assim, as competências necessárias serão definidas para todos os 

níveis organizacionais e, através destas, verificar-se-ão o conhecimento, a habilidade e a 

razão chave da aplicação do LSS na prática do dia a dia do trabalho, pelo próprio 

cumprimento da meta. 

Uma área de produção, por exemplo, que esteja procurando atingir um mercado 

em expansão onde o preço está nivelado, tendo uma estratégia de excelência 

operacional e aumento da produtividade, deverá ter a eficácia do número de peças 

produzidas em relação ao número planejado aferido, a eficiência do tempo operacional 

em relação ao tempo disponível programado, a eficiência entre o tempo operacional e a 

capacidade produtiva, a qualidade FTT, RTY, entre outros, desmembrados para cada 

setor, com os indicadores apropriados e devidamente melhorados através dos 

conhecimentos LSS a serem transmitidos, conforme apresentados na próxima fase. Essa 

é a base do processo de implementação proposto.      

 

3.1.3.  TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. 

 

A etapa de transferência de conhecimento é a terceira etapa do modelo de 

implementação e é composta pelas seguintes fases: preparar os membros da 

organização, apresentar os conhecimentos identificados, testar os conhecimentos 

adquiridos e acompanhar os resultados do LSS para a organização (figura 3.4).    

A etapa de transferência de conhecimento tem como finalidade a transmissão dos 

conhecimentos fundamentais identificados sobre o LSS (etapa anterior) aos membros da 

organização. 

 
ETAPA 3

PREPARAR OS MEMBROS DA 
ORGANIZAÇÃO

TESTAR OS CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS 

APRESENTAR OS 
CONHECIMETOS IDENTIFICADOS 

(Ferramentas)

ACOMPANHAR OS RESULTADOS 
DO LSS PARA A ORGANIZAÇÃO.

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

INÍCIO

FIM1

1

 
Figura 3.4: Etapa de transferência de conhecimento do modelo de Implementação da Metodologia LSS.  

Fonte: O autor (2010)   
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3.1.3.1. Preparar os membros da organização 

 

O processo de transferência começa com a preparação dos membros da 

organização, afinal, serão eles que realmente utilizarão a metodologia na prática. Nessa 

fase, o papel determinante será o da liderança da organização, que terá a função de 

divulgador, não somente em palestras e reuniões, mas sim como exemplo vivo da 

mudança, envolvendo-se ao máximo com o processo de implementação, participando de 

eventos Kaizen, acompanhando os projetos de melhoria propostos, indo ao Guemba 

para coletar dados e opiniões, sugestões dos colaboradores, verificando o ambiente 

organizacional, incentivando todos a colaborarem com a empresa em prol de uma 

conquista que não será apenas de resultado para a empresa, mas de melhoria de 

condições de trabalho e de vida para todos os colaboradores (empowerment).   

 

3.1.3.2. Apresentar os conhecimentos identificados. 

 

Seguindo a segunda fase da etapa de transferência de conhecimento, será realizada 

a apresentação dos conhecimentos identificados estipulados no modelo de 

implementação LSS, onde serão utilizadas as suas próprias ferramentas da metodologia 

LSS, por acreditar que a real capacitação das pessoas deve permitir a direta aplicação 

Conhecimento sobre elementos da cultura e pensamento LSS
FERRAMENTAS OBJETIVOS QUESTÕES-CHAVE INDICADORES INSTRUMENTOS

Liderança enxuta 
(servidora, coachig)

–  Criar líderes nos diferentes níveis 
organizacionais comprometidos com o 
desenvolvimento e aprendizagem 
organizacional de seus comandados.

–  Envolvimento dos líderes com os 
trabalhdores em todos os níveis 
organizacionais.

– % líderes envolvidos no grupos CCQ e 
eventos Kaizen.                                - % de 
aprovação dos líderes pelos subordinados 
diretos                            - % de treinamentos 
dados pela liderança.

–  Sistema de avaliação de liderança    – 
Eventos Kaizen organizados               – 
Programa de treinamento interno da 
empresa

Treinamento para trabalho 
em equipe (CCQ e 

eventos Kaizen)

–  Desenvolver o hábito de trabalho em 
equipe.

– Habilidade de trabalho em equipe.     – 
Espírito de equipe

– % de trabalhadores envolvidos em eventos 
Kaizen e CCQ's.                      – % de 
treinamento realizados em equipes e pelo 
próprio lider para as mesmas.

– Eventos Kaizen e CCQ's desenvolvidos 
dentro da empresa.

 Pensamento 
Estratégia.(Hoshin)

–  Comunicação da visão e missão da 
organização até o chão de fábrica, através de 
elementos quantificáveis.

–  uso do Hosin como documento de 
comunicação da estratégia organizacional.

– % de setores, departamento, áreas e célula 
de produção c/ a presença de documento 
Hosin à vista dos membros 

– Hosin presentes nos quadros de 
gerenciamento diário nos departamentos e 
chão de fábrica.

Visão sistêmica 
(processos e resultados)

– Valorização tanto do  processo (forma de 
obtenção) quanto do resultado.                       
-visão holística (interrelação entre as partes)

– Entender o fluxo da cadeia produtiva.         
– Entender a necessidade de contole de 
processos para obter os resultados desejados, 

– lead time.                                         – Dock-
to-Dock

– Conceito de sistema de produção (input-
processo-saída)

Processos de medição – Acompanhar o processo de evolução e 
melhoria contínuo no desempeho 
organizacional e possibilitar a resolução de 
problemas com base em dados corretos e 
métodos cientìficos

– O que não pode ser medido não pode ser 
melhorado.                                     – Tomada 
de decisão sobre dados concretos

– Nível sigma de processos.                 - 
Indicadores de desempenho               

– Projetos seis sigmas                        – 
Quadro de gestão visual                     – BSC

Sistema de comunicação 
em organizações enxutas

– Permitir a via dupla de comunicação entre 
a gerência e os demais níveis da 
organização.

– Permitir a fácil comunicação e troca de 
informações entre os diferentes níveis 
hierárquicos e setores da organização.

– % de participação dos trabalhadores no 
sistema de sujestões da empresa.

– Sistema de sujestão implementados pela 
organização. 

Papel das pessoas no 
sistema enxuto

– Respeito por pessoas, segurança física e 
psicológica para enfrentar problemas e 
desenvolver a organização.

– Concientização do valor do ser humano 
para a organização.

– nº de acidentes no trabalho              – % de 
turnover da empresa                 – % de 
satisfação dos trabalhadores com a empresa.

– Relatório de segurança organizacional        
– Relatório de R.Humanos                   – 
Pesquisa do nível de satisfação do 
trabalhador na empresa

 Regra de uso 1
– Projetar e executar cada atividade com 
conteúdo, sequência, tempo e resultado 
especificado.                         – Permitir a 
identificação de problemas na execução da 
tarefa.         – Padronização, melhoria 
contínua e combate ao desperdício

– Eficiência operacional (eliminação de 
desperdícios movimentação, espera, etc). 

– % de processos com ficha de trabalho / nº 
total de processos. 

– Ficha de trabalho padrão                   – 
Auditoria 5 S

Regra de uso 2 e 3 – simplificar o processo de ligação entre 
processos produtivos e permitir a verificação 
da origem de um problema quando este 
ocorrer no sistema.

–  Comunicação binária (sem necessidade 
de interpretação ou complemento) e criar 
uma linha de produção simples e direta que 
possibilite a detecção fácil de problemas na 
linha..

– auditoria nos catões do kanban.                   
– Gestão visual                                    – % 
de ligações entre processos feitos segundo 
critério para teste (built-in-test)

– Análise da linha de produção sobre a 
espectativa das regras de uso

Regra de uso 4 – Filosofia de melhoramento contínuo. – Entendimento da filosofia Kaizen de 
melhoramento contínuo.

– % de trabalhadores envolvidos em eventos 
Kaizen e CCQ's                       – nº de 
eventos Kaizen realizados

– Programação de eventos Kaizen



Capítulo 3                                                     Modelo de Implementação do Lean Six Sigma 

173 
 

deste conhecimento, ou seja, o aprender fazendo, tão desejado e preconizado no 

processo de aprendizado enxuto.  

A tabela 6 relaciona o conhecimento e as ferramentas LSS, demonstrando os 

objetivos, questões chave, possíveis indicadores e instrumentos (ferramentas) que serão 

utilizados no processo de transferência de conhecimento. 

 

FERRAMENTAS OBJETIVOS QUESTÕES-CHAVE INDICADORES INSTRUMENTOS
7 desperdícios

– Identificação e diminuição pelos membros 
da organização dos desperdícios existentes 
em seu trabalho 

– Diminuir o desperdício em todas as 
atividades da empresa.

– % de tempo que agrega valor em cada 
atividade realizada                        – PCE

– Avaliação de desperdício

5 S
– Eliminar perdas de tempo e movimento       
– Liberar espaço e melhorar a organização 
do ambiente de trabalho

– Eliminação do desperdício                – 
Mudança no ambiente do trabalho    – 
Empowerment

– nota das auditorias 5S – Treinamento 5S

Voz do cliente
– Propiciar um sistema de comunicação 
entre cliente e fornecedor.

– Possibilitar o feedback e a opinião do 
consumidor nas operações da empresa

– nº de intervensões realizadas pela ação da 
Voz do cliente.                        – nº de 
reclamações do cliente

– Sistema de Voz do cliente externo e 
sistemas de reclamação do cliente.

QFD/ Pesquisas – Entender como o cliente vê a qualidade no 
produto/serviço.

– Determinar o valor no visão do cliente – % satisfação do cliente – QFD, pesquisas de satisfação

Conhecimento sobre valor para o cliente e desperdício.

 
  

Conhecimento sobre processos de medição,comunicação e informação p/tomada de decisão
FERRAMENTAS OBJETIVOS QUESTÕES-CHAVE INDICADORES INSTRUMENTOS

6 Sigma (métrica) – 3,4 defeitos por milhões de oportunidades – Busca pelo zero defeito na visão do 
cliente.

– Nível sigma                                      – 
DPMO                                             – PPM     
–CP e CPK

– Projetos e métricas 6 Sigma

Indicadores lean – Aferir a melhoria nos processos em uma 
organização enxuta.

– Possibilitar o acompanhamento do sistema 
enxuto de produção.

– FTT, WIP, BTS, erc. – Relatórios e gestão visual

Gestão visual – rapidez e democratização da informação 
p/ tomada de decisão.

– comunicação clara e de fácil acesso. – % de áreas com uso da gestão visual e 
quadros informativos

–  quadros e marcações visuais no ambiente 
de trabalho.  

Conhecimento sobre melhoria contínua e resolução de problemas
FERRAMENTAS OBJETIVOS QUESTÕES-CHAVE INDICADORES INSTRUMENTOS
Kaizen Pontual – possibilitar a melhoria através do esforço 

concentrado dos membros envolvidos noa 
atividade

– Melhoramentos concentrados efetuados 
pelos membros funcionais com ou sem 
ajuda de especialistas

– % de melhorias nos processos estudados 
pelo Kaizen.                          – nº de pessoas 
envolvidas no evento kaizen

– Kaizen pontual

5 por que? – Busca da causa-raiz – Solução defenitivas dos problemas – – hishikaua                                          –

A3 – Utilizar um processo científico e 
padronizado de solução de problemas em 
diferentes níveis da organização e 
possibilitar a comunicação deste entre estes.

– utilizar um documento padrão  para 
comunicação e resolução de problemas que 
possibilite a fácil compreenção dos 
diferentes níveis hierárquicos

– % de A3 abertos na organização       – 
Tempo médio para resolução dos problemas

– A3

Projetos 6 Sigma – Melhorar a qualidade através de projetos 
específicos

– Controlar a variação e a capacidade dos 
processos para melhoria da qualidade.

– nº de projetos 6 Sigma na organização        
– % de especialista entre os mambros da 
organização

– Projetos 6 Sigma

 

FERRAMENTAS OBJETIVOS QUESTÕES-CHAVE INDICADORES INSTRUMENTOS
Standard work –Padronização das atividades no trabaho.      

– Melhoria contínua da qualidade do 
produto performance do processo e 
otimização do trabalho realizado.           
–Envolvimento do trabalhador e trabalho 
em equipe.                                           
–Detecção de problemas pelo operador 
(desvio do padrão.                       – 
Segurança e melhor aproveitamento da 
M.O.

–Eliminação dos desperdícios na execução 
das tarefas.

– Lead Time                                         – 
PCE

– Folha de observação.                        – 
Ficha de trabalho padrão.

Balanceamento – Distribuir uniformemente o trabalho 
dentro e entre processos,                     – 
Adequar o tempo de ciclo ao takt time c/ o 
mínimo de operadores.

–  Aumentar a produtividade adequando os 
tempos de ciclo para o mínimo de 
etapas/operários.

– % de processos balanceados na produção    
– % redução de nº 

– Takt time                                         – 
Tempo de ciclo                                 – 
Gráfico de balanceamento

TPM                  
(Manutenção autônoma, e 

Manutenção planejada)

– Maximização dos ativos pela redução da 
perda, incremento da eficiência, vida útil, 
operacionalidade, performance e melhoria 
das condições gerais do equipamento.            
– Estabilidade de produção, pela redução de 
falhas.                                – melhoria da 
qualidade através da melhor regulagem dos 
equipamentos.

– Buscar a estabilidade e confiabilidade  das 
máquinas e equipamentos da organização

– MTTF - Tempo médio até falhar                 
– MTBF - Tempo médio entre falhas              
– MTTR - Tempo médio de reparo                 
– DISPONIBILIDADE                        – 
CONFIABILIDADE                         
–TAXA DE FALHAS

– Gerenciamento do departamento de 
manutenção de fábrica                         – 
Auditoria 5 S

Conhecimento sobre padronização e estabilidade nos processos produtivos.
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FERRAMENTAS OBJETIVOS QUESTÕES-CHAVE INDICADORES INSTRUMENTOS
Multitarefa – Possibilitar que o trabalhador opere 

diferentes máquinas e desempenhe diferents 
tarefas no trabalho.

– Melhor aproveitamento da M.O. com a 
possibilidade de utiliza-la em diferentes 
tipos de máquina..

– % de trabalhadores que operam mais de 
um tipo de máquina ou executam mais de 
um tipo de tarefa no trabalho

– Treinamentos específicos no trabalho.         
– Relatórios do R.H.

Auto inspeção
– Impedir que um produto com defeito passe 
a diante na próxima etapa de produção.

– criar a responsabilidade sobre a execução 
de um trabalho com qualidade.

– FTT – Treinamento das atividades específicas do 
trabalho

Andon – Alertar a presença de uma não 
conformidade no produto ou processo

– Evitar a propagação de defeitos pela linha 
e acionar a cadeia de ajudas.

– nº de ocorrências                              – 
rapidez no atendimento e resolução do 
problema em sua causa raiz.                

– Sinalização Andon, treinamento p/ tomada 
de decisão, segurança no emprego, 
resolução de problemas.

Poke-Yoke – Impossibilitar a execução de um produto 
ou processo com defeito.

– Impedir execução de processos com 
defeitos, melhoria de qualidade

– % de máquinas com dispositivo Poke-
Yoke

– Poke-yoke

Cadeia de ajuda – Restabelecer o fluxo, resolvendo a 
problema causa raiz que interrompeu o 
processo

– Possibilitar apoio a resolução de 
problemas e estabilidade na produção, 

– rapidez no atendimento e 
reestabelecimento do linha de produção

– Treinamentos específicos no trabalho e 
resolução de problemas.                                  

Conhecimento sobre o conceito JIDOKA e sua função comportamental.

 

FERRAMENTAS OBJETIVOS QUESTÕES-CHAVE INDICADORES INSTRUMENTOS
Mapeamento do fluxo de 

valor
– Possibilitar a visão do estado atual da 
produção na organização e o estado futuro 
pela perspectiva enxuta de produção. (visão 
do fluxo)

– Introduzir os demais conceitos necessários 
a implantação do JIT na organização

– Lead Time – Mapeamento do fluxo de valor                     
Obs: Pode ser utilizado como instrumento p/ 
ensinar as demais ferramentas do fluxo / 
JIT. 

Família de produto – Identificar produtos que utilizam os 
mesmos processos p/ agrupalos em células 
de produção.

– Possibilitar o arranjo celular para um 
determinado número de produtos que 
utilizem as mesmas máquinas no processo 
de fabricação

– nº de familia dde produtos numa célula de 
produção

– Conceito de tecnologia de grupo        – 
MPV

Célula de produção – Dar flexibilidade à produção, diminuir o 
lead time, melhor aproveitamento da M.O., 
layout enxuto

– conceito de tecnologia de grupo na 
produção.

–  Espaço físico economizado – Conceito de tecnologia de grupo        – 
MPV                                                  – Regra 
de uso 3

Tempo de ciclo – Define o tempo que um operador leva 
para realizar todo o trabalho de uma 
unidade de produto ou serviço, até começar 
a repetir o processo. 

– Aferir o tempo que a operação esta sendo 
executada na produção

– Tempo – Ficha padrão de trabalho                 – MPV

Takt time – Define o rítmo de produção pela demanda 
do cliente 

– Informa quanto deve ser o tempo de ciclo 
do processo de fabricação para atender a 
demanda de produto pelo cliente

– Tempo – Programação de produção por demanda      
– MPV

Lead time – Define o tempo que uma unidade leva p/ 
mover-se do começo até o fim do processo.

– Atender a demanda sem a utilização de 
estoques

– Tempo – MPV

Fluxo unitário – Melhorar o lead time e a qualidade – possibilita a inspeção pelo 100% pelo 
funcionário

– % de nº de operações executadas com lote 
único de peça em relação ao total de 
operações

– Conceito de fluxo contínuo             – MPV

Kanban – Controla e balanceia a produção ligando-a 
a demanda

– possibilitar a implantação do JIT, através 
do fluxo contínuo

– nº de peças específicas no Kanban – Conceito de célula de produção         – 
Regra de uso 2, JIT e Kanban                         
– MPV

Pulmão – Combater a variação de demanda detro da 
produção.

– regular a produção. – tamanho do pulmão – Kanban                                           – MPV

Nivelamento da produção – Flexibilizar a produção e o atendimento ao 
cliente

– Cria uma programação nivelada através 
do seqüenciamento de pedidos em um 
padrão p/ atendimento da demanda 

– BTS  – MPV                                               – 
Conceito de produção flexível

Fluxo contínuo –  Diminuir o led time de atendimento ao 
cliente

– possibilitar a implantação do JIT. – % de linhas de produção ligada a demanda 
em relação ao total de linhas na produção. 

– Conceito de cadeia de produção        – 
MPV

Sistema puxado – Produzir sobe demanda, viabilizar o JIT. – Eliminar o desperdício de superprodução – % de linhas de produção ligada a demanda 
em relação ao total de linhas na produção. 

– Conceito de JIT                              – MPV

Cadeia de suprimento e 
relacionamento c/ 

fornecedores

– Estabelecer parcerias que criem vantagens 
competitivas para ambas as organizações.

– Relação de longo prazo e parceria como 
forma de extender o fluxo para além da 
organização.

– % de peças rejeitadas fabricadas pelo 
fornecedor em relação ao total de peças 
fornecedas.                                 _ % 
participação conjunta c/ fornecedores na 
criação de vantagens competitivas.                 
– Tempo médio de relação com 
fornecedores

– Contratos com fornecedores             – 
Auditoria sobre fornecedores

TRF – Permitir a implementação do fluxo 
contíuo, flexibilidade produtiva.  

– Possibilitar a execução do SETUP rápido 
das máquinas para cada novo tipo de 
produto a ser produzido.

– Redução % do Tempo de Setup         – % 
aumento na disponibilidade de máquina

– Treinamento em análise de setup.

Conhecimento sobre o conceito JIT de produção em fluxo e cadeia produtiva

 
Tabela 3.1: Conhecimento e Ferramentas para a transferência de conhecimento. 

Fonte: O autor (2010) 
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3.1.3.3. Testar os conhecimentos adquiridos. 

 

Seguindo a etapa de transferência do conhecimento, será realizada a fase de testes 

do desempenho do processo de aprendizagem organizacional, onde será realizado o 

acompanhamento da evolução dos indicadores sugeridos para aferição dos resultados 

para as ferramentas apresentadas na fase anterior como forma de acompanhar a 

evolução de desempenho, entendimento e domínio destas. 

Este processo visa possibilitar não apenas a os gerentes da organização, mas a 

cada membro desta, identificar o resultado final da aplicação deste conhecimento sobre 

a metodologia LSS.   

 

3.1.3.4. Acompanhar os resultados do LSS para a organização. 

 

A última fase da terceira etapa é denominada como: acompanhar os resultados do 

LSS para a organização. 

É normal que o processo de aprendizagem organizacional apresente algumas fases 

de evolução, com objetivos específicos diferentes, que deverão ser alcançados, sendo 

estes objetivos necessários ao próprio sucesso do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da organização.  

Análogo ao processo de aprendizagem humano, o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento organizacional necessita ser dividido em fases evolutivas, no caso de 

uma organização enxuta estas fases seriam: capacitação, estabilidade, desenvolvimento 

e expansão, para que o procedimento de implementação do LSS tenha sucesso.  

Tais fases evolutivas serão desenvolvidas durante a adoção da metodologia LSS, 

sem fugir à característica do modelo de implementação de disseminar o conhecimento, 

preocupando-se em verificar o desempenho desse processo sempre que possível, através 

de um sistema de indicadores que possibilitem aferir os resultados de cada uma das 

fases enxutas apresentadas como forma de testar a absorção do que foi transmitido, não 

apenas com indicadores específicos das ferramentas utilizadas na fase anterior de teste 

dos conhecimentos já apresentada, mas através de resultados a serem alcançados, no que 

se refere aos desempenhos necessários para possibilitar a adoção do próprio sistema 

enxuto. 

Cabe esclarecer que não necessariamente será ensinada cada uma das ferramentas 

levantadas na etapa, em todos os níveis da organização, mesmo porque existem 
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ferramentas que, quando abordadas, trarão em seu desenvolvimento o conhecimento de 

outras. 

 A definição de quais ferramentas e para quem serão ensinadas constarão nos 

plano de treinamento e desenvolvimento. O uso de algumas ferramentas nas fases que 

serão apresentadas visa possibilitar uma forma de relacionar os elementos técnicos do 

LSS com os objetivos de resultados exigidos para cada fase do aprendizado, conforme 

os conceitos da casa enxuta. Assim, por exemplo, o TPM não será usado para verificar 

a evolução da área de manutenção, e sim para ligar esta ferramenta à questão 

estabilidade do sistema produtivo, aferindo assim o seu resultado e influência quanto à 

estabilidade na questão de entrega de produtos (desempenho credibilidade).  

As fases apresentadas observam um sentido lógico para o desenvolvimento 

organizacional e adoção da metodologia LSS, vislumbrando as necessidades 

organizacionais de capacitação dos seus membros e da estrutura, a estabilidade 

operacional da mesma, a adoção dos pilares da filosofia enxuta (Jidoka e JIT) na 

produção e a fase de expansão da metodologia LSS para outras áreas da organização, 

como o SEDP e a de distribuição Lean. 

As fases consideradas serão apresentadas a seguir. 

 

1.  FASE DE CAPACITAÇÃO. 

 

A fase de capacitação é a fase inicial de implantação LSS e tem como grande 

objetivo dotar os membros da organização de informação e conhecimento não somente 

no nível teórico, mas perfeitamente aplicável nas atividades de trabalho do dia a dia, 

com o objetivo de desmistificar a idéia de que só especialistas estatísticos ou mesmo 

pessoas de cultura oriental podem utilizar de seus conceitos. 

A capacitação foca as pessoas e são elas que fazem acontecer mudanças na 

organização, não só através da metodologia LSS, mas através de qualquer programa de 

melhoria. 

A organização passará a ter contato com os conceitos LSS através da divulgação e 

treinamento junto ao nível hierárquico mais elevado da organização e pessoas 

consideradas chave dentro da mesma.  

Inúmeros autores enfatizam que qualquer mudança que busque a melhoria 

organizacional fracassará se não tiver o apoio da gerência, como também dos membros 

chave da organização. Estes têm a finalidade de serem os formadores de opinião dentro 
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da empresa, diminuindo especulações, dizimando dúvidas ou insegurança do pessoal e, 

principalmente, divulgando a importância da metodologia para o futuro da empresa.  

Serão adotados na fase de capacitação os planos de treinamento estipulados, 

conforme as necessidades avaliadas durante a primeira etapa do modelo de 

implementação, utilizando as ferramentas LSS, não apenas para a apresentação dos 

conceitos e contribuições destas ferramentas à metodologia LSS, mas principalmente 

para a explicação da importância do desenvolvimento destes conhecimentos e 

habilidades para os objetivos estratégicos da organização, vinculando estes às 

necessidades avaliadas na primeira etapa.  

A utilização das ferramentas do sistema visa promover o aprendizado dos 

conhecimentos fundamentais. Ao mesmo tempo, procura promover uma mudança 

cultural da organização e possibilita a utilização prática do LSS no dia a dia das 

atividades do trabalho, o que contribui diretamente para os resultados organizacionais, 

propiciando retornos diretos, estimulando as pessoas e a organização a aprenderem 

mais. 

Os instrumentos utilizados para a capacitação das pessoas nesta fase são: 

 

 Cultura LSS 

 

A cultura LSS trata dos elementos inerentes ao próprio desenvolvimento 

organizacional e de gestão, necessários ao processo de implementação da metodologia, 

tais como liderança servidora, trabalho em equipe, visão sistêmica, estratégica, e do 

papel social da empresa (desafio de melhoria contínua e resolução de problemas, 

respeito às pessoas, necessidade de medição, desenvolvimento de parcerias), enfim, 

elementos que possibilitem as mudanças na forma de pensar dos membros e no 

ambiente organizacional, podendo ser aprendidos pela difusão da teoria do sistema LSS, 

bem como de ferramentas como o Hoshin kanri, filosofia 6σ, regras de uso, liderança 

coaching, eventos Kaizen, e desenvolvidos gradativamente com o avanço do processo 

de implantação do LSS.        

 

 Conceitos dos sete tipos de desperdício Lean. 

 

Quando se capacitam os diferentes níveis hierárquicos da organização em 

conceitos Lean, a pretensão é que as pessoas sejam capazes de identificar os 
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desperdícios que fazem parte das suas tarefas no dia a dia do trabalho (sete 

desperdícios), consigam entender o que é o valor dentro das suas atividades, na visão de 

seus clientes internos e externos, entendam a importância dos custos para o sucesso da 

organização (princípio do não custo), entendam o conceito de fluxo de valor e o papel 

que desempenham dentro deste fluxo (como agregam valor em suas operações), 

entendam o conceito de fluxo contínuo e sistema puxado como a metodologia 

necessária à exposição dos desperdícios nas suas atividades e criem a cultura de 

melhoria contínua como forma de atuar na busca pela eliminação dos desperdícios 

dentro da organização.      

 

 5 Sensos (5S’s) 

 

Os 5 sensos (5S’s), na fase de capacitação do modelo, traz em sua aplicação uma 

característica especial por ser usado não apenas como instrumento de mudança da 

cultura organizacional, mas sim, como instrumento prático dentro da organização para, 

de certa maneira, aferir como estes conceitos subjetivos foram aprendidos, solidificar 

seu valor através de resultados alcançados e melhor possibilitar a visão da contribuição 

dos 5 sensos para a qualidade do trabalho, ambiente e melhoramento do próprio 

desempenho interno e externo da organização. É o aprender fazendo desejado e 

necessário para o desenvolvimento do sistema. 

 

 Mapa de Fluxo de Valor 

 

A capacitação de membros da organização, em especial o gerente de fluxo, na 

utilização do mapeamento do fluxo de valor, possibilita a visualização do fluxo de 

material e o fluxo de informação dentro do processo de produção e demais áreas da 

organização, possibilitando melhor identificar desperdícios (etapas que não agregam 

valor) na situação atual e formar uma base para um plano de implantação de um 

processo enxuto através da utilização de seus conceitos e ferramentas de maneira 

integrada. 

No desenvolvimento dessa ferramenta, serão consolidados na prática conceitos 

importantes para o entendimento da filosofia Lean, tais como: Takt time, tempo de 

ciclo, sistema puxado, fluxo contínuo e outros. Será possível também entender melhor a 

situação futura desejada no fluxo de produção e a aferição de alguns dos ganhos que a 
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mudança trará como economia de tempo e recursos (número de operadores do sistema, 

transporte, máquinas, nível de inventário, entre outros). 

O MFV capacitará a organização para enxergar suas operações no futuro.  

 

 Regras de Uso    

 

 A capacitação dos membros da organização para utilizarem os conceitos das 

regras de uso no desenvolvimento das melhorias dos processos tem por finalidade dotar 

a organização de um senso crítico necessário ao pleno desenvolvimento do sistema 

produtivo. 

O perfeito entendimento das especificações necessárias ao trabalho numa 

determinada área, das especificações e condições a serem atendidas pelas conexões 

entre as diferentes etapas de produção e a própria distribuição e arranjo da área de 

produção, além do processo de melhoria contínua, é a forma mais garantida de se 

conseguir, logo de início, na fase de projeto das atividades, os benefícios do sistema. 

 

 Kaizen 

 

O Kaizen é a aplicação direta da regra de uso quatro, desempenhando um 

importante papel na fase de capacitação do modelo, não só pela característica conceitual 

e cultural de melhoria contínua e incremental de processos, mas também pela forma do 

Kaizen atuar através da participação e organização das pessoas em grupos de trabalho 

que procuram envolver e comprometer a todos na busca pela melhoria disciplinada, 

documentada e contínua. 

O Kaizen, seja em eventos pontuais organizados, seja no modo de desenvolver o 

trabalho dentro do sistema enxuto, será uma ferramenta não só técnica/conceitual, mas 

uma ferramenta de mudança cultural dentro da empresa.  

O fator motivacional desse conceito potencializa e facilita em muito a capacidade 

dos ganhos com a metodologia LSS. 

 

 Six Sigma  

     

O Six Sigma, na fase de capacitação, necessita na verdade de duas abordagens 

diferentes: a primeira se refere a capacitar a organização para entender e utilizar-se dos 
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conceitos inerentes à filosofia Six Sigma, sua forma de encarar a qualidade em relação à 

variabilidade dos processos, suas metodologias (DMAIC/DMADV), métrica e 

ferramentas de análise estatísticas, forma de atuação através de projetos, bem como a 

forma de ligar as necessidades do cliente a estes projetos e o contexto prático de 

apresentação do retorno financeiro para o projeto de melhoria proposto, proporciona 

vantagens ao próprio processo de implementação da metodologia LSS. 

A segunda é dotar a organização de um número de especialistas que possam ser 

desenvolvedores de projetos Lean Six Sigma na organização e possam impulsionar o 

desenvolvimento organizacional através da aplicação dos seus conhecimentos nas 

diferentes áreas da empresa. 

 A formação de especialistas (Green, Black, Master Belts) é de suma importância 

ao processo de implementação do LSS, principalmente por possibilitar o melhor 

entendimento e a análise dos dados sobre o comportamento das operações e processos 

existentes dentro e fora da organização, sendo, portanto, um elemento capacitador direto 

do processo de implementação. 

 

8. Relatório A3 

 

A adoção de uma ferramenta A3 na fase de capacitação se destina a dotar a 

organização de um instrumento que se utiliza de métodos científicos estruturados para 

análise e resolução de problemas, sempre na busca de sua causa raiz, através da 

sequência de questionamentos dos 5 por ques (5 Why), englobando desde as atividades 

mais diretas da operação, próximas ao chão de fábrica, até ações de importância 

estratégica para a organização. 

O entendimento desse instrumento possibilitará características de questionamento 

e teste de hipóteses que, se bem empregados, economizarão tempo e elevarão a 

qualidade dos resultados das mudanças implementadas no processo, além de facilitar a 

comunicação entre os diferentes níveis hierárquicos da organização com o uso dos 

diferentes tipos de A3, como forma de melhor entendimento dos objetivos da 

organização e seus desdobramentos. 
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9. Gestão visual 

 

A gestão visual é colocada na fase de capacitação do etapa de transferência do 

modelo de implementação LSS com o intuito de introduzir, pelas diferentes áreas e 

níveis hierárquicos da organização, os conceitos de responsabilidade, motivação, 

sentimento de trabalho em grupo, busca pela melhoria, divulgação de metas e objetivos 

organizacionais, confiança mútua e mudança de cultura necessária a organizações que 

desejem obter sucesso na introdução da filosofia LSS.   

 A gestão visual facilita a comunicação dos pontos relevantes, realiza o feedback 

rápido dos resultados alcançados e possibilita a informação de qualidade para a tomada 

de decisão onde realmente a ação é executada. 

No fim dessa etapa, a organização deverá ser capaz de modificar seus processos 

de forma a implementar, disseminar e desenvolver a filosofia LSS pela organização, pois 

terá desenvolvido, além do conhecimento técnico para a utilização das ferramentas da 

metodologia LSS , aspectos da cultura organizacional (liderança transformacional, 

trabalho em grupo, cultura de melhoria contínua, cultivo dos sensos, visão sistêmica e 

holística, resolução de problemas e relação com o trabalho), necessários não só à 

jornada LSS, mas à busca pela excelência de seu negócio. 

A fase de capacitação da organização será avaliada através de indicadores que 

possibilitem determinar tanto elementos ligados a aspectos comportamentais quanto 

indicadores tradicionais de aferição de treinamento (horas e número de pessoas 

atendidas), indicadores estes que serão apresentados, juntamente com os indicadores das 

demais fases, posteriormente, em um quadro resumo. 

   

2. FASE DE ESTABILIDADE 

 

A organização deverá pôr em prática os conhecimentos adquiridos na fase 

anterior, através da adoção de ferramentas e conceitos que visam criar uma base sólida 

para o desenvolvimento dos demais pilares de implementação do LSS.  

A fase de estabilidade visa dotar a organização de condições para implantação dos 

conceitos enxutos, através da metodologia LSS nos níveis de gerenciamento de rotina e 

de diretrizes, sendo a estabilidade da primeira forma de gerenciamento um pré-requisito 

para atingir as diretrizes estipuladas pelo segundo nível de gerenciamento. 
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A fase de estabilidade tem como função proporcionar confiabilidade aos 

processos do sistema produtivo para que este possa evoluir de modo contínuo e 

consistente, possibilitando, além de uma estrutura sólida na questão de previsibilidade 

de seu comportamento, maior facilidade de aferir, na prática, os resultados das 

melhorias propostas pelos colaboradores, o que é desejado pelo LSS. 

Ficaria impossível aferir as melhorias e conquistas advindas da metodologia LSS, 

bem como o desenvolvimento e aplicação de algumas de suas ferramentas, se o sistema 

produtivo não fosse dotado de um comportamento estável e um padrão estabelecido 

para execução de suas atividades produtivas, padronização esta,base para identificação 

dos problemas / oportunidades e da evolução organizacional, conforme a visão enxuta. 

Máquinas parando por quebras, fornecedores com entregas não confiáveis e 

atrasadas, tarefas sendo realizadas com elevada variabilidade e sem padronização na 

execução, ou na utilização de recursos, elevado turn-over de mão de obra, um PCP de 

produção ineficiente e uma qualidade instável de manufatura, certamente inviabilizarão 

qualquer implantação LSS, que procura, dentre seus diferentes benefícios, a 

minimização dos estoques, normalmente utilizados para esconder tais falhas, a custos 

elevados para a organização. 

A preocupação em aferir a estabilidade da organização é a precaução quanto a 

possíveis quedas de rendimento de produtividade, causadas por paradas na produção, 

perigo já exposto quando do início da adoção do sistema enxuto.     

Entre os instrumentos utilizados para alcançar a estabilidade no ambiente interno 

da organização estão: 

 

 Standard Work 

 

A ferramenta de trabalho padronizado (Standard Work) consiste na especificação 

criteriosa dos elementos (quantidades de materiais), recursos (equipamentos e 

ferramentas utilizadas) e forma de execução das tarefas em elementos como tempo de 

ciclo, sequência e outros, documentados de forma a facilitar o entendimento pelo 

operador e colocados junto ao local de trabalho, facilitando assim sua consulta. 

A utilização do trabalho padronizado atua de maneira direta na variabilidade do 

processo e deve ser compreendida não como forma de controle sobre o operador, mas 

como forma do mesmo participar no desenvolvimento do processo, motivando-o a 

evoluir no próprio trabalho. 
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O Standard Work é a base para a padronização das atividades do sistema enxuto, 

característica a ser aferida nas diferentes etapas da cadeia produtiva, seja pela presença 

documentada nas diferentes áreas, seja pelos resultados obtidos no tempo e na qualidade 

do trabalho. 

  

 TPM 

 

O TPM não deve ser visto somente como forma de melhorar a utilização e a 

confiabilidade na disponibilidade de máquinas envolvidas na operação, mas também 

prima ainda pela modificação na cultura de relação entre trabalhador e máquina, 

desenvolvendo assim uma ação de educação para prevenção.  

O TPM combate a perdas do sistema ligadas à quebra de máquinas, mudanças de 

linha e regulagem, paradas temporárias, queda de velocidade, perda por 

retrabalho/defeitos e de perda de tempo no ajuste de entrada em operação, 

possibilitando vantagens econômicas e uma estabilidade no sistema. 

As questões disponibilidade e confiabilidade de máquinas, obtidas pelo uso de 

manutenção preventiva ou preditiva utilizada no TPM, têm implicação direta no fator 

estabilidade do processo. 

 

 Cadeia de fornecedores (Supply Chain) 

 

A estabilidade das operações no LSS está intimamente ligada à rede de 

relacionamentos que a organização possui com seus fornecedores.  

Mais do que valores monetários sobre os quais a organização e os fornecedores 

venham a tratar, a confiabilidade desta relação, a própria parceria no desenvolvimento 

mútuo de suas operações e produtos e os desdobramentos destes no fluxo produtivo 

devem ser levados em conta.   

No Japão, são comuns empresas fornecedoras e compradoras se envolverem 

através de troca de participações acionárias (keiretsu) ou desenvolvimento de parcerias 

para pesquisas de novas tecnologias. Com a finalidade de melhorar a competitividade e 

os resultados, não apenas hoje, mas numa relação de longo prazo entre as empresas, tal 

estabilidade de relação é benéfica para ambas as partes. 
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 Henjunka (nivelamento) 

 

A ferramenta Henjunka, traduzida como nivelamento, refere-se à forma de 

estabilizar a produção e, ao mesmo tempo, ao atendimento às necessidades do mercado, 

com maior flexibilidade no tocante aos tipos de produtos disponíveis e maior rapidez de 

entrega dos mesmos. 

O nivelamento possibilita entregar ao mercado uma maior quantidade de tipos de 

produtos, através de uma programação de produção que altera o tipo de produto 

produzido conforme a necessidade do mercado. Assim sendo, o nivelamento cria uma 

programação estável de volume e sequência de produção, e, ao mesmo tempo, 

possibilita rapidez e flexibilidade de atendimento ao cliente, o que é conseguido através 

da fabricação em lotes menores de diferentes tipos de peças ou produtos produzidos e 

entregues aos clientes. 

 

3. FASE DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO LSS 

 

A fase de implantação e desenvolvimento do LSS é a aplicação das ferramentas 

que formam os chamados “pilares” do sistema Lean, denominados de Just in time e 

Jidoka (autonomação). Os conceitos explicados na fase de capacitação e a estabilidade 

da organização e de suas operações, desenvolvidas na fase anterior, juntamente com as 

“ferramentas” de cada um dos conceitos, constituem o caminho para estabelecer um 

sistema enxuto de produção. 

A aplicação do Jidoka é responsável pela qualidade e melhoria contínua do 

sistema enxuto. Ele deve ser entendido tanto pelo conceito de autonomação, ou seja, 

dotar as máquinas e o sistema de mecanismos que identifiquem problemas ou fim de 

execução do trabalho e as paralise, possibilitando assim separar o homem da máquina, 

como também a autonomia dada ao operador de parar o processamento sempre que for 

detectada qualquer anormalidade. 

O Jidoka tem como objetivos principais: impedir a geração de produtos/serviços 

com defeitos, impedir que o mesmo se propague pela cadeia produtiva, eliminar 

qualquer anormalidade no processamento e no fluxo de produção e possibilitar a 

operação de várias máquinas por um único operador. 
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O objetivo de impedir a geração de produtos/serviços com defeitos é realizado 

através da identificação e controle da causa raiz que produz o defeito, buscando eliminá-

la de maneira consistente, definitiva e mais próxima da fonte do problema possível.  

O objetivo de impedir que o produto defeituoso avance pelo fluxo de produção é 

conseguido utilizando um feedback imediato sobre a ocorrência de problemas (desvios 

de padrão), através de dispositivos Andon, que possibilitam ao operador parar a linha de 

produção caso seja detectada algum anormalidade, ativando também a cadeia de ajuda 

para solução do problema.  

A combinação do Andon com o fluxo unitário de peças, que ajuda a inspeção na 

linha, juntamente com um desempenho eficaz da cadeia de ajuda, evita a propagação do 

defeito e protege a qualidade da produção. 

O objetivo de eliminar é realizado através do uso de dispositivos do tipo Poke-

Yoke, que atuam bloqueando a execução de erros pelo operador do processo, parando a 

máquina ou a linha (método de controle), ou sinalizando a ocorrência de anomalias 

(método de advertência).  

O último objetivo – possibilitar a operação de várias máquinas ao mesmo tempo – 

é alcançado com a adoção, nas máquinas, da linha de dispositivos de autonomação, as 

quais detectam problemas ou o final da operação processada, possibilitando que o 

operário opere diversas máquinas ao mesmo tempo.  

Esses dispositivos, juntamente com o arranjo em célula de produção, fluxo 

contínuo e outros elementos necessários ao sistema enxuto de produção, acabam por 

criar a necessidade de um treinamento multitarefa da mão de obra, melhorando a 

flexibilidade, velocidade, eficiência e produtividade do sistema de produção.    

As ferramentas para a construção desse pilar Jidoka do sistema de produção 

enxuto são: 

 

 Poke-yoke 

 

A ferramenta Poke-yoke é a maneira mais econômica de garantir a qualidade, 

através de dispositivos que sejam aplicados em regime de inspeção 100%. No entanto, é 

necessário que se dispense o uso de um inspetor ou mesmo a atenção do operador para 

tal avaliação; mais do que isso: seu uso ideal busca impedir a execução errada das 

tarefas de produção, combatendo o desperdício na operação. 

 



Capítulo 3                                                     Modelo de Implementação do Lean Six Sigma 

186 
 

 Andon 

 

A ferramenta Andon, dentro do conceito do Jidoka , visa dotar o executor da 

tarefa da responsabilidade sobre a qualidade do produto/componente que produz. Isto é 

feito através da possibilidade da tomada de decisão pelo mesmo de parar a máquina, ou 

mesmo a linha de produção, quando detectada alguma não-conformidade. 

 

 Cadeia de ajuda 

 

A ferramenta cadeia de ajuda prepara o sistema para atuar de maneira eficaz no 

julgamento da gravidade do problema, na detecção da causa raiz do problema pela 

análise do mesmo, levantamento das hipóteses de solução e definição da solução ótima  

A segunda função da cadeia de ajuda é apoiar o restabelecimento dos níveis de 

produção, necessário ao atendimento da demanda.  

 

 Mão de obra multitarefa 

 

O treinamento multitarefa é uma ferramenta usada no desenvolvimento e 

capacitação de mão de obra, na execução de diferentes tarefas e operacionalização de 

diferentes tipos de máquinas no trabalho, possibilitando maior flexibilidade de operação 

da linha, maior confiança e estabilidade de operação e, principalmente, melhor 

aproveitamento da mão de obra, impactando substancialmente na possibilidade de uso 

de outras ferramentas do LSS. 

Por se tratar de um treinamento, a ferramenta referida acima pode ser aferida 

também na fase de capacitação; porém, devido à ligação ao próprio conceito do Jidoka, 

é preferível avaliá-la dentro deste último. 

Os resultados ligados ao conceito Jidoka, para a organização, serão realizados 

através, principalmente, do elemento qualidade e desenvolvimento das operações da 

organização.   

O segundo conceito, denominado Just in time (JIT), também faz parte da fase de 

implantação e desenvolvimento do LSS na organização, como será visto a seguir.    

A filosofia Just in time determina que nada seja produzido até que seja necessário, 

sendo esta necessidade puxada pelo mercado. É a produção de peças certas, no tempo 

certo e na quantidade certa, buscando a perfeição nas operações da organização.  
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Seus principais benefícios são a redução dos estoques, a redução do lead time, 

aumento da produtividade, além de uma economia relativa à melhor racionalização e 

sincronização das operações com as necessidades advindas do mercado. 

 A adoção da técnica de gestão JIT só é possível através da utilização de 

princípios, práticas operacionais e ferramentas que se inter-relacionam e formam um 

sistema que possibilita a própria produção enxuta na organização. 

Os principais componentes para o funcionamento do sistema são: 

 

 Célula de produção (tecnologia de grupo) 

 

O objetivo da organização da produção em células de produção é facilitar o 

entendimento da tecnologia de grupo, do fluxo de produção, ficando assim mais fácil de 

determinar as operações e operacionalizar as máquinas, coordenar o fluxo de material e 

informações necessárias à execução de determinada família de produtos. 

A disposição existente das máquinas na área da célula, além de diminuir o uso da 

área de fabricação, melhora o controle do inventário e facilita, principalmente, a 

produção puxada pelo mercado, fatores básicos do JIT.   

 

 TRF 

 

A troca rápida de ferramenta TRF é uma metodologia de análise operacional de 

troca de setup de máquinas, necessária à flexibilização da produção, possibilitando 

assim a manufatura de diferentes tipos de produtos dentro das células, com a utilização 

das mesmas máquinas. 

A análise TRF busca reduzir ao máximo o tempo necessário à preparação das 

máquinas, principalmente definindo nesta operação o que pode ser feito sem paralisação 

da operação desta e o que necessita de paralisação.  

 

 Fluxo unitário 

 

Fluxo unitário é a forma de integração desejada entre as diferentes etapas de 

operações necessárias à fabricação do produto a serem realizadas. Sua vantagem está 

diretamente ligada à diminuição do lead time de produção, na rapidez do feedback 
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quanto a problemas de qualidade, melhorando assim a mesma, e diminuição da maioria 

dos desperdícios, como espera, transporte, estoques intermediários, superprodução, etc. 

Nem sempre é possível, devido a características de cada operação, estabelecer o 

fluxo unitário (diferenças de tempo de ciclo entre processos dispostos em sequência), 

questões de disposição física, questões de fabricação (temperatura e maturação, 

proteção a gargalos de produção) e outras razões, exigindo assim a produção de 

pequenos lotes.    

 

 Kanban  

 

 É a ferramenta utilizada no Lean como forma de sinalização para a estação de 

trabalho anterior de que a estação posterior necessita de que a mesma comece a produzir 

um novo lote de peças. Quando não é possível executar o fluxo unitário de peças na 

produção, o Kanban é utilizado entre as etapas como forma de ligação entre estas, tendo 

como objetivo evitar o desperdício da superprodução no quesito quantidade e 

antecipação.   

 

 Buffer (pulmão) 

 

É a ferramenta utilizada pelo JIT para proteger o sistema das variabilidades 

causadas pelas oscilações normais de demanda de produtos no mercado.  

É o elemento que dá proteção e flexibilidade ao sistema, porém seu uso deve ser 

restrito ao mínimo, pois sua função não é de estoque, mas sim de ferramenta que 

proporciona segurança e adaptabilidade ao sistema. 

 

 Fluxo contínuo 

 

A própria forma de atuação da gestão JIT necessita de que o trabalho ordenado em 

fluxo contínuo, o qual faz com que a informação chegue do mercado, percorra todo o 

processo produtivo e chegue até o fornecedor, tendo como resposta o fluxo de material 

necessário ao atendimento do pedido. Quanto mais integrado e rápido for este processo, 

maiores serão as condições para o sucesso competitivo da empresa e maiores os 

retornos para a mesma.   
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 Takt Time 

 

É o tempo necessário para atender à demanda, determinando assim o ritmo 

necessário de produção para atender ao mercado.  

O atendimento ao Takt Time é a linha guia mestre do Just in time, sendo seu 

entendimento, disseminação e controle, base na determinação do tempo de ciclo dos 

diferentes processos existentes na célula, o qual poderá atender à demanda no tempo 

certo, na quantidade especificada e de forma balanceada, usando o mínimo de recursos 

para atingir os objetivos do mesmo.    

 

 Pull System 

 

É a maneira como a organização deve operar, ou seja, desde a ordem de produção 

até questões como: o que produzir, quando produzir e como produzir, as quais deverão 

vir da necessidade do mercado. O “pull system” ou sistema puxado, juntamente com o 

fluxo contínuo, são a garantia de funcionamento do JIT e a própria identificação dos 

desperdícios no sistema enxuto. 

Os resultados do conceito JIT no sistema enxuto serão acompanhados por 

indicadores de desempenho ligados à flexibilidade, rapidez e diminuição de custos, 

como os custos de inventário para a organização.    

 

4. FASE DE EXPANSÃO 

 

A fase de expansão visa ampliar a possibilidade de melhoria da organização como 

um todo pela aplicação da mesma metodologia LSS, utilizando-se de seus conceitos para 

desenvolvimento não apenas do sistema de produção, mas envolvendo, no caso deste 

trabalho, duas áreas importantes para o desempenho competitivo das mesmas: o SEDP – 

Sistema Enxuto de Desenvolvimento de Produto – e o SDL – Sistema de Distribuição 

Lean. 

A escolha por tais áreas foi feita por melhor possibilitar uma análise do LSS, no 

referente a aspectos relacionados não somente a características de eficiência da 

organização em suas operações internas, mas, principalmente, a aspectos de 

relacionamento com o ambiente externo (competitividade, satisfação dos clientes, seus 

desdobramentos sobre a estratégia organizacional e efeitos decisivos para os resultados 
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de desempenho e sucesso organizacional), elementos que serão aferidos na próxima 

etapa.  

Fica aqui o registro que a metodologia LSS pode e deve ser expandida a todas as 

áreas da empresa, inclusive administrativa e de apoio. 

O sistema enxuto de desenvolvimento de produtos (SEDP), primeira área citada 

acima, utiliza inúmeras técnicas já conhecidas na gestão de projetos, tais como 

engenharia simultânea, estrutura matricial, CAD, etc.  

O que diferencia o SEDP são o uso do conceito de fluxo de valor operacional e a 

forma de gestão do conhecimento, adotados de forma a possibilitar a utilização das 

experiências adquiridas pelas diferentes áreas organizacionais e a visão das atividades 

de desenvolvimento do produto do SEDP como um processo repetitivo. 

Os resultados alcançados por tais características são maior velocidade de 

lançamento de produto (rapidez), custos altamente competitivos, melhor produtividade 

pela integração de projetos, melhor qualidade no referente à documentação dos 

processos e desenhos sem erros e com informações mais completas e padronizadas que 

ajudam seu entendimento e atendem às diferentes áreas da empresa (flexibilidade), e, 

finalmente, o melhor resultado de qualidade pela utilização da visão do cliente em todo 

o processo de desenvolvimento. 

A importância competitiva do sistema de desenvolvimento de produtos da 

empresa tem crescido com a própria necessidade de inovação exigida pelo mercado, 

principalmente o de produtos de alto valor agregado e intensivo uso tecnológico, como 

são os mercados eletrônicos, médicos e automotivos. 

As organizações necessitam assim de uma estrutura mais rápida, de baixo custo e 

flexível para o seu P&D, com uma gestão de projetos estruturada e que prime pelo 

atendimento ao cliente, característica da metodologia LSS.  

Os principais componentes para o funcionamento do sistema são:  

 

 Valor definido pelo cliente  

 

No SEDP, quem define o que tem ou não valor, ou seja, o que é ou não 

desperdício é o cliente; é ele quem determina o que deve ser desenvolvido e qual o 

desempenho a ser atingido no produto ou processo. 
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Nenhuma tecnologia, estrutura organizacional, ferramenta ou recurso utilizado 

dentro do processo substitui a necessidade de entender as necessidades e desejos do 

cliente alvo.  

 

 Trabalho em grupo 

 

O uso de princípios japoneses no trabalho em grupo, e mais especificamente no 

processo de desenvolvimento do produto, procura moldar a forma de atuação desejada 

pela organização, o que certamente beneficiará todos os envolvidos no sistema. 

A habilidade de trabalho em grupo envolve alguns princípios como o Nenawash, 

Kentou e Mizen Boushi, os quais serão explicitados somente agora por serem elementos 

vitais ao funcionamento do SEDP. 

O princípio Nenawash determina que sejam discutidas primeiramente ideias entre 

todas as áreas envolvidas no projeto, nos níveis básicos e de supervisão do mesmo, 

antes que ideias sejam levadas aos níveis superiores da organização.  O Nenawash tem 

como objetivo formar um melhor entendimento dos efeitos de uma decisão de projeto 

quanto à abrangência de seus desdobramentos, propiciando maior integração entre as 

áreas e aproveitar o conhecimento operacional do guemba (chão de fábrica). 

O Kentou determina um período, no início da fase de projeto, para que se 

levantem e discutam muitos conceitos e alternativas para o projeto, de forma a 

aproveitar a fase de maior flexibilidade desse processo e, ao mesmo tempo, prevenir 

perdas por necessidade de alteração no projeto em fases posteriores. 

O objetivo do Mizen Boushi, também chamado de cubo GD (GD3), por utilizar-se 

do conjunto das três fases: Good Design, Good Discussion e Good Dissection, é 

identificar as possibilidades de falha, já durante a fase de desenvolvimento do produto, 

aumentando sua confiabilidade, assemelhando assim ao FEMEA do Six Sigma, mas 

realizado durante a fase de projeto, melhorando não só a qualidade do mesmo para o 

cliente, mas propiciando a todos os departamentos e fornecedores envolvidos a 

otimização de seus processos.  

Além desses elementos, pertinentes ao desenvolvimento da habilidade de trabalho 

em grupo preconizado pelo LSS, destaca-se o método estruturado denominado DMADV 

para agilizar e aprofundar o conhecimento no desenvolvimento do produto, bem como o 

estudo dos desdobramentos deste processo de desenvolvimento de produtos para os 
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objetivos organizacionais, fato levado em conta no sistema enxuto, porém mais 

formalizado e estruturado no Six Sigma.  

 

 Nivelamento e Padronização  

 

A padronização dentro do SEDP é utilizada com o objetivo de criar um processo 

ágil e livre de desperdícios. A padronização dos processos do SEDP possibilita 

vislumbrar a existência de inúmeras semelhanças entre os programas de 

desenvolvimento de produto, tanto no que se refere aos conhecimentos funcionais 

utilizados, como também do processo de desenvolvimento em si, possibilitando o 

sequenciamento e a adoção de processos padronizados para de soluções de projetos de 

desenvolvimento de produto. Portanto, o procedimento de padronização possibilita o 

melhor aproveitamento de componentes compatíveis dos produtos fabricados, vantagens 

pela utilização de plantas de produção padrão baseadas em processos padrões de 

manufatura e a padronização referente às competências do grupo de trabalho. 

 Liderança do SEDP  

 

A determinação de um engenheiro chefe, que será o líder de projeto, tem 

fundamental importância para o desenvolvimento do mesmo, sendo necessário não 

somente o conhecimento técnico, mas o conhecimento gerencial, muito difícil de 

encontrar numa só pessoa. 

Na Toyota, o Shusa, ou seja, o engenheiro chefe do projeto, além de ser uma 

posição almejada e de destaque dentro da empresa é um reconhecimento da empresa 

para com o membro da organização, sendo ele o responsável pelo resultado direto do 

projeto.  

O Shusa tem poderes enormes e importantes não só na área de desenvolvimento 

de produtos, mas em toda a empresa, recebendo aval para solicitar a atenção não só de 

seus subordinados, mas de toda a empresa se assim julgar necessário, criando uma 

priorização para as atividades de desenvolvimento de produtos e propiciando maior 

velocidade ao SEDP.   

A criatividade exigida pelo SEDP não quer absolutamente “reinventar a roda”, 

como já visto no item anterior; mas sim utilizar-se do conhecimento funcional, 

multifuncional e técnico superior de seu pessoal de desenvolvimento de produto e da 

própria manufatura de fábrica.  
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As pessoas dentro do SEDP, mas não só dentro dele, devem desenvolver a 

capacidade de aprender e melhorar continuamente, sendo isto considerado a maior 

vantagem competitiva para a empresa e princípio que sedimenta o LSS. 

É função do líder de projeto, mais do que contribuir tecnicamente, propiciar um 

ambiente positivo e desafiador, necessários no processo.     

 

 Tecnologia/ comunicação e ação para a melhoria  

 

A tecnologia adotada pelo SEDP, por si só, não é considerada ponto central para a 

adoção da mesma, mas sim a questão de como esta tecnologia será adaptada aos 

processos já otimizados dentro do sistema e se os mesmos trarão ou não resultados 

positivos de melhoria de desempenho ao sistema em questão.  

Se o retorno que justifique os esforços de adaptação ao sistema da nova tecnologia 

for baixo, a mesma é descartada.  

O SEDP utiliza para comunicação organizacional de ferramenta de gestão Hoshin 

Kanri para desdobramento das diretrizes da organização, decompondo-as em objetivos 

da corporação desde o alto nível hierárquico até o chão de fábrica, através do uso de 

relatórios A3, que facilitam o entendimento a visualização e o desdobramento destes 

objetivos por toda a organização. 

Finalmente, a ação de melhoria para o SEDP utiliza os princípios Kaizen de 

melhoria contínua, de forma a criar uma sequência de melhoria, padronização e, 

novamente, melhoria como forma de sempre crescer em qualidade.       

A gestão visual também é utilizada para facilitar o processo de disseminação da 

informação dentro da organização. 

Seguindo a fase de expansão, escolheu-se a área de distribuição da organização 

para a expansão do uso da metodologia LSS, baseada no reconhecimento da importância 

desta para a plena satisfação das necessidades do cliente, além da contribuição que a 

metodologia traz ao sistema enxuto como um todo, evitando que seu gerenciamento 

interfira na capacidade da organização em atuar em fluxo, num sistema puxado e 

evitando o desperdício, fatores estes dependentes diretamente do sistema de distribuição 

e que repercutem diretamente nas demais áreas, principalmente a de produção. 

É possível identificar a necessidade de alguns conhecimentos e habilidades para o 

perfeito funcionamento do sistema de distribuição, que podem ser implantadas através 

das ferramentas da metodologia LSS. 
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Dentre estas habilidades inerentes ao sistema de distribuição enxuto, é possível 

destacar: a determinação de políticas de serviços a ser adotadas para atendimento ao 

cliente, o controle da variabilidade existente na operação de distribuição, questões 

ligadas à rapidez no atendimento, visão de fluxo físico, de informação e de custos, 

sistema de ligação entre a demanda e a empresa, entre outros. 

No desenvolvimento de tais habilidades, destaca-se a utilização de algumas 

ferramentas como:  

 

1. Determinação do valor aos olhos do cliente, sendo primordial seu entendimento 

para desenvolver políticas estruturadas de serviço de distribuição e atendimento aos 

clientes, em que, além da adequação às necessidades do cliente, combate-se o 

desperdício, ou seja, elimina-se, sempre que possível, todas as etapas que não agregam 

valor ao cliente. 

2. Ferramentas Six Sigma para aferição da variabilidade das operações de entrega 

e distribuição executadas pela empresa, de forma a melhor controlar e melhorar o 

processo, possibilitando a substituição dos antigos estoques pela criação de “pulmões” 

que dêem a segurança desejada pelo cliente, sem onerar os custos. 

3. Fluxo unitário, lead time – buscam atender, com maior flexibilidade e rapidez, 

ao cliente, além de proporcionarem diminuição nos custos pela eliminação de diferentes 

desperdícios. 

4. Sistema puxado – responsável por conectar toda a cadeia de suprimentos, da 

organização ao mercado, tanto dos produtos produzidos quanto das informações 

necessárias para a sincronização do sistema produtivo enxuto, sendo esta ligação 

responsável por muitos dos resultados positivos que o LSS trará à organização, 

principalmente no combate ao desperdício e diminuição dos custos.  

É da qualidade desta conexão entre distribuição e mercado que se cria a vantagem 

competitiva preconizada pelo JIT nas organizações enxutas em trabalhar ligando o uso 

ou consumo do cliente aos demais processos de reposição da distribuição, fabricação e 

fornecimento de insumos do sistema produtivo.    

5. Fluxo contínuo e visão sistêmica - o entendimento da necessidade de pensar no 

todo, diferente da visão segmentada, utilizada pelas organizações, em que os 

departamentos ficam preocupados somente com suas operações, como é o comumente 

encontrado na área de distribuição, faz com que só se pense em avaliar os custos por 
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este setor, o que limita muito a sua contribuição ao novo modelo enxuto de produção, 

fato este que necessita de especial atenção da organização.    

A última fase desta etapa busca o acompanhamento de cada um destas fases de 

forma a possibilitar, através de indicadores, a evolução destas, não através dos 

indicadores das ferramentas, mas sim de indicadores que mostrem a capacitação da 

empresa quanto ao treinamento, aferição do ambiente e cultura das organizações, a 

estabilidade de suas operações, o conceito Jidoka, não apenas no que se refere à 

presença de suas ferramentas, mas pelo resultado de melhorias de qualidade no 

processo, flexibilidade e aproveitamento de mão de obra e outras, o mesmo se fazendo 

com referência ao JIT.  

A fase de expansão não se preocupa em aferir os resultados das áreas de 

desenvolvimento de produto e distribuição; procura sim identificar os efeitos dos 

elementos anteriormente apresentados durantes as fases capacitação, estabilidade, 

implantação do Jidoka e JIT. 

O acompanhamento das fases de transferência de conhecimento aqui exposto 

será realizado através do uso de alguns indicadores de desempenho, que visam 

possibilitar a aferição deste processo, não apenas pelo exame sobre a presença e 

intensidade com que as atividades de treinamento e desenvolvimento ocorreram, ou o 

reconhecimento da adoção de algumas ferramentas apresentadas à organização, mas 

procuraram vincular-se aos efeitos da absorção destes conhecimentos para a 

organização, tais como a estabilidade de seus processos da organização, aumento na 

flexibilidade de atendimento à demanda, rapidez de execução e atendimento, 

diminuição de custos e qualidade de produção e serviços, resumidos no quadro a seguir:    

 
FASES 

 
Indicador de presença Indicador resultado 

CAPACITAÇÃO 

-nº de líderes com treinamento 

/couching. 

-nº de empregados com 

treinamento em identificação de 

desperdício/ nº de empregados . 

% áreas onde foram 

implementados o 5S na empresa 

-% de áreas com MFV executados. 

- % de postos e linhas de produção 

que obedecem as regras de uso. 

- % satisfação dos empregados com 

a liderança direta. 

-% total de desperdício retirado das 

atividades realizadas. 

- % de redução do inventário e 

espaço fixo. 

-evolução dos resultados de 

auditorias 5S. 

- % de melhorias identificadas no 

MFV para linha como redução de 
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- % de trabalhadores envolvidos 

em atividades Kaizen. 

- % de especialistas 6 Sigmas na 

organização.  

- nº áreas com A3 abertos ou já 

concluídos/ total de áreas num 

período. 

- % de áreas com quadro de gestão 

visual implementados. 

estoque, lead time, etc. 

-% de tempo produtivo/ ao tempo 

disponível, estabilidade da linha. 

- nº de projetos desenvolvidos na 

organização e concluídos por estes. 

-  

ESTABILIDADE 

- nº atividades de trabalho 

padronizadas na área ou na 

produção/ total de atividades na 

área ou produção. 

-nº áreas com manutenção 

preventiva realizada pelo próprio 

operador. 

-nº de entregas de fornecedores no 

prazo estipulado / total de entregas 

- OEE 

IMPLANTAÇÃO JIDOKA 

-nº dispositivos poka-yoke pelo 

total de máquinas. 

-nº de áreas com Andon para 

comunicar ocorrência de 

problemas. 

-nº áreas com definição e presença 

da cadeia de ajuda. 

-nº de trabalhadores executando 

rotação de atividades (multitarefa) 

- FTT 

IMPLANTAÇÃO JIT 

-nº produtos fabricados em célula 

de produção/ total de produtos 

produzidos.  

-nº transferência entre processos 

em fluxo unitário de peças/ total 

de transferência entre processos. 

- nº Kanban’s na cadeia produtiva/ 

total de transferência entre 

processos (obs: quanto menor 

melhor) 

- nº existência de pulmões na linha 

para controle da variação da linha/ 

nº de linhas. (obs: quanto menor 

melhor). 

--% de peças fornecidas 

diretamente na linha de linhas que 

estejam integradas em fluxo 

- WIP 

-% de peças fornecidas diretamente 

na linha 
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contínuo de fabricação. 

--nº de linhas que usam o takt time 

para controle do tempo de ciclo 

necessário a produção/ total de 

linhas.   

- linhas ligadas a demanda/ total 

de linhas. 

EXPANSÃO SEDP 

-n de projetos que possuem 

elementos, técnicas, entrevistas, 

enfim alguma integração com o 

consumidor para seu 

desenvolvimento/ total de 

projetos desenvolvidos. 

- total de áreas envolvidas no 

desenvolvimento do projeto/ pelo 

nº de áreas definidas como 

influenciada pelo mesmo.  

- nº de peças e processos comuns 

em diferentes projetos/nº de 

projetos desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

- % elementos de satisfação com 

e implementação de liderança, do 

trabalho em equipe e da 

tecnologia funcional/ projetos 

desenvolvidos. 

- Lead time de projeto 

EXPANSÃO DISTRIBUIÇÃO 

- % de clientes que estabeleceram 

um determinado nível de serviço 

- % de operações de entrega com 

análise da variabilidade para 

dimensionamento do pulmões. 

- % de operações que adéquam o 

lead time e o fluxo unitário ou 

menor lote possível em operações 

de entrega padrão. 

-% operações que utilizam 

tecnologia para possibilitar a 

máxima integração entre o cliente 

e a empresa.  

- Pontualidade na entrega. 

- Disponibilidade de produto. 

 

Tabela 3.2: Acompanhamento de desempenho das fases de implementação do LSS. 
Fonte: O autor (2010) 
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 Os indicadores apresentados no quadro anterior servem apenas de exemplo, 

utilizados pelo modelo, e não deverão ser adotados sem os devidos questionamentos por 

parte da empresa. 

O modelo sugere o desenvolvimento por parte da organização dos indicadores que 

sejam adequados às características e necessidades da mesma, seguindo o contexto 

especificado em cada fase da implementação (capacitação, estabilidade, implantação e 

expansão), que serão utilizados na última fase da etapa de transferência do 

conhecimento, denominada fase de acompanhamento, verificando-se assim a evolução 

desta etapa.   

 

3.1.4.  VERIFICAÇÃO DO RESULTADO 

     

A última etapa do modelo de implementação do LSS é denominada de etapa de 

verificação do resultado e é composta de seis fases distintas. São elas: verificar os 

resultados do LSS para a organização, aferir o desempenho organizacional, aferir o 

desempenho dos indicadores estratégicos, aferir o desempenho nos diferentes níveis da 

organização, verificar as diferenças entre o resultado desejado e obtido e ajustar o 

processo de implementação do LSS (figura 3.5).  

 
ETAPA 4

AFIRA O DESEMPENHO DOS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 

(BSC)

AJUSTE O PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO LSS

VERIFICAÇÃO DO RESULTADO

VERIFIQUE OS RESULTADOS DO 
LSS PARA A ORGANIZAÇÃO

AFIRA O DESEMPENHO NOS 
DIFERENTES NÍVEIS DA 

ORGANIZAÇÃO

AFIRA O DESEMPENHO 
ORGANIZACIONAL 

(Cliente/ concorrência)

VERIFIQUE AS DIFERENÇAS 
ENTRE OS RESULTADOS 
DESEJADOS E OBTIDOS

INÍCIO

FIM1

1

 
Figura 3.5: Etapa de verificação do resultado do modelo de Implementação da Metodologia LSS.  

Fonte: O autor (2010)   
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A quarta e última etapa do modelo de implementação LSS tem a finalidade de 

aferir o que a metodologia trouxe de melhoria de desempenho às áreas envolvidas no 

processo de implementação LSS, na produção, sistema de desenvolvimento de produtos 

e distribuição. 

Nesta etapa será avaliada a eficácia dos resultados alcançados pela organização, 

segundo questões levantadas na etapa de preparação da organização, primeira etapa do 

modelo, fase de avaliação das necessidades, quanto a questões ligadas ao desempenho 

competitivo e quanto aos indicadores estratégicos estabelecidos no BSC ou SMD 

escolhido. 

 

3.1.4.1. Verificar os resultados do LSS para a organização  

 

Iniciando a etapa verificação dos resultados, a fase de verificação dos resultados 

do LSS, deverá ser feito uma análise dos indicadores aferidos na etapa anterior, 

verificando a consistência das relações entre os mesmos e caso haja necessidade, deverá 

se repetir o processo de medição. 

Esta fase se faz necessária para que se possa ter certeza da qualidade do processo 

de medição e aferição adotado, medida adotada como requisito pela própria 

metodologia LSS, evitando assim que possíveis erros de levantamento do resultado 

comprometam o sucesso da implementação do sistema enxuto na organização.   

 

3.1.4.2 Aferir o desempenho organizacional (clientes/concorrência) 

 

Na etapa de verificação do resultado, será realizado o confronto da nova realidade 

alcançada pela organização, podendo utilizar-se, além dos Gaps (resultados das 

diferenças entre as necessidades e os desempenhos), uma matriz de importância-

desempenho, que identificará graficamente a situação atual. 

Na matriz de importância-desempenho, será levantado tanto o novo 

posicionamento da organização perante seus concorrentes como este posicionamento 

em relação às opiniões dos clientes quanto aos cinco critérios de desempenho da 

organização, utilizando-se de uma nova pesquisa de mercado, que deverá ser comparada 

com os resultados obtidos na fase de levantamento das necessidades da organização, 

permitindo avaliar a contribuição da metodologia LSS à competitividade organizacional, 

verdadeiro indicador do sucesso do processo de implementação, e não a existência de 
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uma determinada ferramenta ou desempenho isolado da mesma e da própria evolução 

organizacional. 

 

3.1.4.3 Aferir o desempenho dos indicadores estratégicos (BSC)  

 

Será realizada também a aferição do comportamento dos indicadores do BSC, 

comparando-os com os levantados na primeira etapa, possibilitando assim verificar o 

avanço ou distorções que a mudança organizacional atingiu com o uso da metodologia 

LSS, no referente à estratégia em cada perspectiva. 

Tanto esta fase, quanto a anterior visa dar aos gestores uma visão geral da 

contribuição da metodologia LSS para a organização e a conquista de seus objetivos 

A interação entre os indicadores BSC e os critérios de desempenho da matriz 

importância-desempenho com as ferramentas e conceitos LSS foi baseada nos diferentes 

modelos de implementação levantados na referência bibliográfica deste trabalho. 

Um exemplo de BSC para a avaliação do sucesso da implementação do LSS nas 

organizações está na figura 3.6. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

MÁXIMIZAR OS RESULTADOS A LONGO PRAZO
RETORNO S/  O CAPITAL 

INVESTIDO                 
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

MELHORAR A ESTRUTURA DE CUSTOS % CUSTO/FATURAMENTO

AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DE ATIVOS % DE RENTABILIDADE SOBRE O 
ATIVO

EXPANDIR AS OPORTUNIDADES DE RECEITA

% DE FATURAMENTO C/ NOVOS 
PRODUTOS /  SERVIÇOS         

% DO FATURAMENTO C/NOVOS 
CLIENTES

AUMENTAR O VALOR PARA OS CLIENTES % MÉDIO DE CRESCIMENTO DA 
RECEITA POR CLIENTES

ATRIBUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO
% DE SATISFAÇÃO DOS 

CLIENTES COM OS PRODUTOS /  
SERVIÇOS PRODUZIDOS

RELACIONAMENTO

% DE NOVOS CLIENTES 
CONQUISTADOS /  TOTAL DE 

CLIENTES                      
% DE CLIENTES FIDELIZADOS /  

TOTAL DE CLIENTES         

IMAGEM
% DE CLIENTES QUE 

IDENTIFICAM A MARCA COMO 
REFERÊNCIA DE MERCADO

SELECIONAR, CONQUISTAR, RETER E CRESCER % DE PARTICIPAÇÃO NO 
MERCADO

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES, 
P&D,PROJETOS/DESENVOLVIMENTO E LANÇAMENTOS

% FORNECEDORES ENVOLVIDOS 
EM PROJETOS INOVADORES     

% DE PRODUTOS C/  CICLO DE 
VIDA EM FASE DE 

CRESCIMENTO                 
LEAD TIME DE PROJETOS

EXCELÊNCIA EM ABASTECIMENTO, PRODUÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO

% FORNECEDORES JIT           
% DE REDUÇÃO DOS CUSTOS 

NA CADEIA PRODUTIVA         
% DE PONTUALIDADE NA 

ENTREGA

MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA/SAÚDE, EMPREGO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

BALANÇO SOCIAL, 
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

TER DISPONIBILIDADE DE HABILIDADES, TALENTO E 
CONHECIMENTO P/  EXECUTAR AS ATIVIDADES 
REQUERIDAS E DE CRIAR AS COMPETÊNCIAS 

ESTRATÉGICAS

% DE RETENÇÃO DE PESSOAS 
CHAVES                       

% DE COLABORADORES QUE 
COMPLETARAM O PROGRAMA 

DE TREINAMENTO 
ESPECIFICADO

DISPONIBILISAR A INFORMAÇÃO DE QUALIDADE PARA 
A TOMADA DE DECISÃO ONDE SE PRECISA DELA, DE 
FORMA RÁPIDA E FACILITAR A COMUNICAÇÃO  E 

INTEGRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNA E 
EXTERNAMENTE (COM OS FORNECEDORES E OS 

CLIENTES)

% DE ÁREAS QUE DISPÕEM DE 
INFRA ESTRUTURA P/  GESTÃO 

DA INFORMAÇÃO                       % 
DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

COM O SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO ADOTADOS

CULTURA

% DE COLABORADORES 
SATISFEITOS E IDENTIFICADOS 
C/  OS VALORES, OBJETIVOS E O  
AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO

LIDERANÇA

% DE LÍDERES QUE ATIGIRAM 
AS COMPETÊNCIAS /  

HABILIDADES ESTABILECIDAS E 
ESTEJAM ENVOLVIDOS COM O 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL

ALINHAMENTO

% DE COLABORADORES/  ÁREAS 
CAPAZES DE IDENTIFICAR  AS 
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Figura 3.6: BSC para verificação da aprendizagem do LSS na organização. 

Fonte: O autor (2010) 
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3.1.4.4. Aferir o desempenho nos diferentes níveis da organização  

 

A verificação do sucesso será também realizada em cascata pelos níveis da 

organização, através da avaliação dos resultados no alcance das metas dos Hoshin kanri 

colocados nestes diferentes níveis e que representam os requisitos do negócio, os 

resultados e metas estabelecidas para a planta, para a área e até o time de chão de 

fábrica, com as devidas verificações dos indicadores de performances para cada um 

destes.     

Com a devida análise, tanto dos resultados alcançados pela organização, através 

do BSC e matriz de importância-desempenho, quanto dos diferentes níveis 

organizacionais, feitos pela avaliação dos Hoshin’s kanri, será possível identificar 

distorções e ajustar o processo, comparando o resultado desejado e realmente obtido. 

Quando alcançados os resultados, cabe à organização, segundo o conceito do 

PDCA, padronizar ou buscar novos desafios de desempenho, como níveis atingidos por 

organização de classe mundial ou estabelecidos num processo de benchmark, o que 

geraria novas necessidades para a organização atingir.   

 

3.1.4.5. Ajustar o processo de implementação do LSS 

 

Por último, no próprio conceito de esforço e melhoria contínua que o sistema LSS 

determina e seguindo o método de gestão PDCA, o processo proposto de 

implementação do LSS voltará à etapa de identificação dos conhecimentos, 

vislumbrando modificações para novos desafios ou falhas que porventura tenham 

ocorrido e que impossibilitaram atingir os resultados definidos quando do primeiro ciclo 

de tentativa de implementação. 

A inclusão desta última etapa visa ao aperfeiçoamento do processo de 

aprendizagem organizacional sobre o LSS, sua sustentabilidade e perpetuação como 

forma de desenvolvimento organizacional.  

              

3.2. Conclusão 

 

De acordo com o modelo proposto de implementação do LSS nas organizações é 

possível destacar: 
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• O modelo de implementação do LSS apresentado e descrito neste capítulo 

teve a preocupação em abordar os diferentes aspectos de uma organização 

enxuta, fugindo assim da abordagem técnica comum de muitos dos 

modelos apresentados na literatura sobre o assunto; 

 

• O modelo proposto não é do tipo “pronto” ou “enlatado”, com regras a 

serem seguidas de forma indiferente às necessidades da organização; 

 

• O modelo de implementação do LSS procurou ainda proporcionar ao 

processo de implementação do LSS formas de ligação do processo de 

implementação e os objetivos organizacionais nos seus diferentes níveis: 

operacionais, táticos e estratégicos; 

 

• O modelo proposto de implementação do LSS, além de adaptável à 

situação atual da empresa e suas necessidades prementes, tem em sua 

estrutura a possibilidade de evolução e melhoria de seu processo, fato 

extremamente valorizado pelo conceito de melhoria contínua que uma 

organização enxuta tem que adotar para seu sucesso. 

 

Os destaques acima citados, bem como as características descritas neste capítulo 

sobre o modelo de implementação LSS, fazem com que este modelo seja diferenciado 

entre os demais, buscando assim atingir seu objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento do processo de implementação do LSS nas organizações.
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4. Conclusões 

 

A adoção do LSS dentro das organizações tem sido amplamente difundida como forma 

de melhoria dos resultados em busca da excelência de suas operações. Mas nem sempre as 

empresas têm conseguido o sucesso neste processo por adotarem uma visão superficial e 

limitada de todos os aspectos que envolvem tal metodologia.  

Procurando levantar e analisar os principais problemas encontrados no processo de 

implementação, desenvolvimento e sustentabilidade, são verificadas questões quanto ao 

envolvimento da liderança, falta de visão mais ampla e sistêmica de seus elementos e 

princípios, falta de entendimento das relações entre os elementos técnicos da metodologia LSS 

e a cultura organizacional necessária para seu desenvolvimento e a tentativa de adotar o LSS 

sem a devida associação desta metodologia com a estratégia organizacional.     

  É proposto assim um modelo de implementação da metodologia LSS, que trabalhasse 

contra estas dificuldades, unindo as necessidades práticas do uso das ferramentas com os 

aspectos subjetivos e intrínsecos necessários ao seu funcionamento, deixando claro não 

apenas o como utilizá-las, mas o porquê de utilizá-las; que proporcionasse também um 

questionamento profundo sobre a estrutura interna da organização e as mudanças na cultura 

organizacional necessárias para sua adoção; que envolvesse a liderança no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da organização para implementação da metodologia e que 

integrasse o LSS às necessidades competitivas e à estratégia da organização. 

A metodologia de implementação do LSS apresentada buscou também permitir uma 

acompanhamento através de indicadores de desempenho, não pela prescrição rígida destes, 

que deverão ser adaptados às características organizacionais caso a caso, mas por entender a 

necessidade prática de um processo deste porte mostrar seus benefícios para a empresa, não 

somente relacionadas aos resultados financeiros ou de desempenho interno de suas operações, 

mas pela evolução que o LSS traz à organização como um todo, ressaltando as questões de 

desempenho competitivo e estratégico da mesma, objetivo real para sua adoção e condição 

importante para o apoio e sustentabilidade do sistema. 

A necessidade de desenvolvimento de um SMD, com tais características, ou seja, 

ligadas as objetivos de negócio e à estratégia, é de suma importância para a implementação do 

Six Sigma (Santos & Martins, 2003) e do Lean (Gomes, 2001), e consequência dos dois 

juntos.  
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A adoção do Balanced Socorecard como forma de medir o sucesso do processo de 

implementação do LSS nas organizações, adotado neste modelo, vem enfatizar a questão 

anteriormente colocada, não só pelo fato de o BSC estar intimamente ligado à questão da 

estratégia, mas por este possibilitar o vislumbre do impacto da metodologia sobre diferentes 

perspectivas organizacionais (financeiras, clientes, internas e de aprendizagem e 

desenvolvimento organizacional). 

O modelo de implementação LSS apresentado está baseado no próprio sistema de 

treinamento e desenvolvimento adotado pela Toyota por entender a importância que as 

pessoas têm na implementação da metodologia do LSS, fato este muitas vezes enfraquecido 

pela ênfase que se dá aos elementos técnicos da metodologia, como se fosse possível 

desenvolvê-las sem a preparação, a colaboração e o respeito pelas mesmas. 

O modelo de implementação do LSS, como não poderia deixar de ser, pressupõe ainda o 

conceito de melhoria contínua que a própria metodologia destaca, prevendo um processo 

organizado de planejamento, execução, controle e ação (PDCA), que visa desenvolver o 

próprio modelo, segundo os objetivos traçados pela organização. 

 Acredita-se assim ter contribuído, mesmo que minimamente, ao processo de 

implementação do LSS, principalmente pela tentativa de trazer, através deste modelo, o maior 

número de abordagens sobre o assunto, o entendimento das necessidades e dificuldades 

práticas encontradas, bem como sugestões para diminuí-las, e, finalmente, uma forma 

diferente de compreender como esta metodologia atua nas organizações.  

 

4.1. Sugestão para trabalhos futuros 

 

Constatando a abrangência que a metodologia LSS possui, bem como a importância 

cada vez maior deste tema para o desenvolvimento dos mais diferentes tipos de organizações 

e estratégias adotadas pelas mesmas, sugere-se como tema para pesquisas relacionadas a este 

trabalho: 
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a) Aplicação do modelo de implementação LSS em diferentes organizações e em 

diferentes setores como forma de aferir, na prática, seu uso; 

b) Uso de uma abordagem multicritério para determinação de faixas padrão de 

mensuração, para indicadores de desenvolvimento que determinem o grau de aderência da 

organização ao sistema; 

c) Desenvolvimento de indicadores de impacto do sistema LSS sobre as condições de 

trabalho a serem aplicadas aos membros da organização; 

 

d) Desenvolver uma abordagem multicritério que, trabalhando junto ao modelo 

apresentado, proporcione melhor definição quanto às inter-relações entre os elementos 

constitutivos do sistema, os objetivos estratégicos da organização e as necessidades de 

desempenho competitivo do mercado na qual está inserida. 

    

4.2. Dificuldades e limitações do trabalho 

 

Embora exista uma literatura muito rica sobre o tema, pelo fato de o mesmo despertar 

enorme interesse não só do meio acadêmico, mas empresarial, suas diferentes abordagens 

acabaram por criar algumas dificuldades na elaboração deste trabalho. 

Ao pesquisar sobre o tema LSS, percebeu-se uma abundância de definições sobre o que 

representaria esta metodologia para as organizações, estando separadas ou juntas (Lean e o 

Six Sigma), e que são apresentadas como filosofias de gestão para os negócios, como também 

metodologias e conjunto de ferramentas técnicas para melhoria. 

A própria definição do que seria uma organização enxuta é confusa, passando pela 

detecção de alguns de seus elementos componentes na organização, até uma filosofia e 

sistema de produção e negócio que visa ao combate ao desperdício e prima por agregar valor 

ao cliente, estando sempre em evolução contínua.  

No caso do Six Sigma, sua definição também é confusa, definindo-a desde um conjunto 

estruturado de técnicas estatísticas ligadas a qualidade e que busca a eliminação total dos 

defeitos pelo controle da variabilidade dos processos, até uma nova forma de gerir uma 

organização.  
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Os conteúdos encontrados se dividem em dois grandes tipos de abordagens. Um grupo 

de autores observa o LSS em um contexto predominantemente técnico e simplista, composto 

de “ferramentas” que, se adotadas por uma organização, trarão resultados de melhoria 

organizacional preconizados pelo sistema.  Outro grupo aborda o contexto do LSS por um 

âmbito mais predominantemente cultural, comportamental (ligado às pessoas) e mais 

estratégico, sendo de longo prazo em sua aplicação à organização, e que nem sempre 

consegue ser compatibilizada com as necessidades mais urgentes da mesma.  

É de opinião semelhante à linha de pesquisa desta dissertação as opiniões de autores 

como Liker, Ghinato et al, os quais abordam que esta divisão só dificulta o processo de 

implementação, sustentabilidade e alcance dos pleno potencial que o LSS pode trazer para as 

organizações.   

A dificuldade maior foi delinear uma forma de integração das contribuições que ambas 

as abordagens (técnica e cultural) podem trazer para as organizações, num modelo de 

implementação da metodologia LSS, que, ao mesmo tempo, combatesse as principais 

dificuldades práticas encontradas neste processo, proporcionasse o conhecimento relevante 

dos requisitos e aspectos imprescindíveis desta metodologia, sendo aplicável às organizações 

nos mais diferentes setores de negócios.  

Embora encontrada grande quantidade de conteúdos, em se tratando do processo de 

implementação, aferição e desenvolvimento, até onde foi possível pesquisar, todos os 

trabalhos encontrados versavam apenas a uma destas abordagens, ou, no máximo, traziam 

questões com liderança e poucos outros elementos culturais. 

Muitos conteúdos disponíveis versavam sobre LSS sob uma ótica de uma metodologia 

que possuísse uma função em si mesma, uma base conceitual que não dependesse da 

integração desta metodologia com a cultura da organização, sua estratégia e o mercado a qual 

esta serve.  

Muito pouco foi encontrado, considerando o processo de implementação do LSS como 

uma metodologia de mudança gerencial para melhoria da organização, na adequação dos 

requisitos da mesma, a serem desdobrados em medidas práticas (indicadores de desempenho), 

sob as diferentes perspectivas. Mesmo assim, os achados versavam sobre a aplicação da 

metodologia pela utilização de ferramentas, principalmente nos processos de gestão 

operacional. 

Como limitação do trabalho, há a questão de apenas sugerir alguns indicadores, 

procurando destacar a importância da adoção destes para o modelo, explicitando conceitos a 
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serem seguidos por cada organização no processo de desenvolvimento dos mesmos e 

preferindo que estes sejam definidos em cada caso, segundo a estratégia e necessidade da 

organização. 

Quanto a limitações deste trabalho, percebeu-se a dificuldade de testar o modelo numa 

aplicação prática em uma ou mais organizações de tipos diferentes, pois este processo seria 

longo e excederia o prazo de entrega da pesquisa, concentrando-se assim no aspecto 

conceitual para seu desenvolvimento.  
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ANEXO 1 

Conjunto de indicadores utilizados de Sánches e Perez para avaliação da produção enxuta.  
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Anexo A: Tabelas de indicadores de PE de Sánches e Pérez. 

Fonte: Silva (2006, p.41-46)
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ANEXO 2 

 

 
Anexo B:Fluxograma para escolha do método para desenvlver projetos Lean Six Sigma 

Fonte: Werkema (2006)
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ANEXO 3 

 

PERSPECTIVA DO BSC 
INDICADORES DE DESEMPENHO 

SUGERIDOS 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 

Valor para os acionistas, retorno, retorno sobre o 

investimento, Nível de investimento, Geração de caixa, 

Crescimento da receita, Vendas, Custo operacionais como % 

de vendas, Margem, Rentabilidade [vendas/ (custos+juros 

recebidos)], Porcentagem de desvio do orçamento, 

Produtividade (produtos/insumos) ou (resultados/custos), 

produtividade efetiva (resultados efetivos/custos efetivos), 

Produtividade esperada (resultado esperado/custo esperado), 

Resultado ou produto [(total de unidades produzidas x preço 

de venda) + dividendos], produtividade da mão-de-obra 

(resultados/custo da mão-de-obra), Custos do capital (valor 

de anuidade dos bens de capital utilizados), Produtividade 

dos materiais (resultados/custo de materiais), Custo dos 

materiais (materiais comprados - custo de armazenamento), 

produtividade de diversos (resultados/despesas diversas), 

Despesas diversas (energia, manutenção, seguro, etc.), 

Produtividade total [resultados/ (total dos custos +despesas 

diversas)], eficácia (resultado efetivo/resultado esperadas, 

Valor agregado bruto [(vendas – (matéria prima+outros 

materiais+serviços necessários p/ produzir os produtos)],  

Valor agregado líquido (valor agregado bruto -depreciação, 

Valor agregado por vendas anuais, % de compras por 

vendas, giro de estoque, velocidade de circulação dos 

estoques, Preço de compra em relação a preço de mercado, 

% de estoque em relação a vendas proporção de compras em 

relação as vendas, % de recitas oriundas de novos produtos, 

etc.  
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PERSPECTIVA DOS CLIENTES 

Participação no mercado, Crescimento do mercado, 5 de 

clientes que deixaram a empresa por insatisfação, Número 

de clientes altamente satisfeitos, Grau de satisfação dos 

clientes, Número de clientes potenciais, Receita potencial, 

Tempo necessário para responder a uma reclamação, 

Tempo necessário para resolver uma queixa, Grau de 

lealdade dos clientes, Número de vendas não realizadas, 

Custos decorrentes da perda de clientes ou da conquista de 

novos clientes, Perda de vendas em conseqüência de 

clientes insatisfeitos, Número de visitas a clientes 

importantes, Número de reuniões com grupos de clientes 

para informar sobre demandas, reivindicações, idéias e 

queixas, Número de objetivos concretos referentes a 

satisfação dos clientes, Número de diretrizes relacionadas 

com o máximo de satisfação dos clientes, % de casos em 

que o telefone é atendida em no máximo X toques, 

Acessibilidade, Custos de marketing, nível de satisfação 

dos clientes internos, Prazo de entrega (entre a colocação 

do pedido e a entrega), tempo necessário para fazer uma 

oferta, % de pedidos entregues em atraso, Tempo de 

atendimento de pedidos de serviços, quantidade de 

contatos com clientes, Número de pesquisas de clientes, 

Número de reclamações no prazo de garantia, Número de 

reclamações de clientes, % de devoluções, % de clientes 

satisfeitos com a comunicação,  
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PERSPECTIVA INTERNA 

Eficiência (custo esperado/custos efetivos), Prazo de 

processamento (duração do processo+tempo de inspeção + 

tempo de movimentação+tempo de armazenagem e 

espera), Eficácia do ciclo de fabricação (duração dos 

processos/prazos de processamento), Número de paradas 

não programadas, Número de defeitos em máquinas, 

Disponibilidade (tempo médio entre falhas/tempo médio 

para concerto), Taxa de falhas (número de falhas/número 

total de produtos testados)X100%, taxa de falhas no 

processo (número de falhas/tempo de operação do 

processo)X100%, Tempo de processamento efetivo/tempo 

de espera, Disponibilidade de máquina [(tempo de 

produção/tempo de parada)/tempo de produção)]X100%, 

Tempo de processamento de falhas (hora do despacho – 

hora do aviso), Velocidade de faturamento, Prazo de 

entrega (período entre o pedido e a entrega), Prazo 

necessário para apresentar uma oferta, % de pedidos em 

atraso, Prazo de atendimento de um pedido de serviço, 

Lead-Time do desenvolvimento de novos produtos, % das 

vendas decorrentes de novos produtos, Prazo necessário 

para lançar novo produto no mercado (time-to-market), % 

de falta por doenças, % de atrasos do pessoal, Grau de 

satisfação dos empregados, % de turn-over de pessoal, % 

de pessoal que se considera trabalhando sob uma liderança 

eficaz, % do pessoal que acha seu trabalho desafiador, % 

de formulários preenchidos corretamente, % de 

formulários preenchidos corretamente, % de 

comportamento orientado a função corretamente 

executado, Grau de qualidade [(volume de produção-

número de defeitos)/volume de produção)]X100%, % de 

rejeições ou % de aprovações, % de sucata, % de danos, % 

de devoluções, % de acidentes de trabalho resultante de 

condições perigosas, % de incidentes de segurança, % de 

incidentes ambientais, % de processos sob controle 

estatístico, % de processos com feedback em tempo real, 

Confiabilidade das entregas (% de entregas feitas no prazo 

e de acordo com as especificações, Custos de qualidade 

(custo de falhas internas, externas, prevenção e 

julgamento.  



 

219 
 

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E 

CONHECIMENTO 

Produtividade da mão-de-obra (resultados/custo de mão-

de-obra), Valor agregado por número de empregados, 

valor agregado por tempo de mão-de-obra, receita por 

empregado, Vendas por empregado, Disponibilidade de 

informações estratégicas, Nível de experiência dos 

empregados referente à troca de informações, % de falhas 

de comunicação, % de competências disponíveis, 

quantidade de habilidades necessárias, número de cursos 

de treinamento necessário ou concluído, % de empregados 

qualificados, % de empregados treinados nas habilidades 

essenciais, % de empregados com carência de habilidades 

essenciais, Custo do treinamento dos empregados, Custo 

do treinamento dos executivos e gerentes, Custo do 

treinamento dos executivos e gerentes, Custo de 

treinamento como % de vendas, Número de problemas 

resolvidos, Número de sugestões por empregados, número 

de sugestões implementadas, Informações estratégicas 

utilizáveis como % de informações disponíveis, % de 

empregados que  preenchem o perfil de competência, Grau 

de disponibilidade de tecnologia inovadora, % de 

habilidades estratégicas disponíveis, Prazo médio de 

permanência do pessoal na mesma posição, % de 

empregados com ambição pessoal vinculada à ambição da 

organização.   

Anexo C:Tabela de sugestões de indicadores para as perspectivas do BSC. 
Fonte: Rampersad (2004, p.116-120, adaptado)
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ANEXO 4 

 
TABELA DE CONVERSÃO PARA A ESCALA SIGMA

ESCALA 
SIGMA DPMO

ESCALA 
SIGMA DPMO

ESCALA 
SIGMA DPMO

ESCALA 
SIGMA DPMO

ESCALA 
SIGMA DPMO

0,00 933.193 1,20 617.912 2,40 184.060 3,60 17.865 4,80 483
0,05 926.471 1,25 598.706 2,45 171.056 3,65 15.778 4,85 404
0,10 919.243 1,30 579.260 2,50 158.655 3,70 13.904 4,90 337
0,15 911.492 1,35 559.618 2,55 146.859 3,75 12.225 4,95 280
0,20 903.199 1,40 539.828 2,60 135.666 3,80 10.724 5,00 233
0,25 894.350 1,45 519.939 2,65 125.072 3,85 9.387 5,05 193
0,30 884.930 1,50 500.000 2,70 115.070 3,90 8.198 5,10 159
0,35 874.928 1,55 480.061 2,75 105.650 3,95 7.143 5,15 131
0,40 864.334 1,60 460.172 2,80 96.800 4,00 6.210 5,20 108
0,45 853.141 1,65 440.382 2,85 88.508 4,05 5.386 5,25 89
0,50 841.345 1,70 420.740 2,90 80.757 4,10 4.661 5,30 72
0,55 826.944 1,75 401.294 2,95 73.529 4,15 4.024 5,35 59
0,60 815.940 1,80 382.088 3,00 66.807 4,20 3.467 5,40 48
0,65 802.338 1,85 363.169 3,05 60.571 4,25 2.980 5,45 39
0,70 788.145 1,90 344.578 3,10 54.799 4,30 2.555 5,50 32
0,75 773.373 1,95 326.355 3,15 49.471 4,35 2.186 5,55 26
0,80 758.036 2,00 308.537 3,20 44.565 4,40 1.866 5,60 21
0,85 742.154 2,05 291.160 3,25 40.059 4,45 1.589 5,65 17
0,90 725.747 2,10 274.253 3,30 35.930 4,50 1.350 5,70 13
0,95 708.840 2,15 257.846 3,35 32.157 4,55 1.144 5,75 11
1,00 691.463 2,20 241.964 3,40 28.717 4,60 968 5,80 9
1,05 673.645 2,25 226.627 3,45 25.588 4,65 816 5,85 7
1,10 655.422 2,30 211.856 3,50 22.750 4,70 687 5,90 5
1,15 636.831 2,35 197.663 3,55 20.182 4,75 577 5,95 4

6,00 3

Nota: esta tabela, para todos os valores apresentados, foi construída com base na suposição de que a
média do processo de interesse está deslocada em relação ao valor nominal em 1,5 σ, onde o σ  é
igual ao desvio-padrão do processo.  

Anexo D: Tabela de conversão para escala sigma com 1,5σ do valor nominal do processo. 
Fonte: Werkema (2004, p.149) 

 

 

 




