
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

 

PAULA BIÉ ALVES 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS DE UM LÍDER NA IMPLANTAÇÃO DE LEAN EM PROCESSOS 

ACADÊMICOS-ADMINISTRATIVOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

PRIVADAS  

 

 

 

 

Documento para qualificação apresentado ao Curso 

de Mestrado em Sistemas de Gestão da Universidade 

Federal Fluminense como requisito parcial para 

obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Gestão 

pela Qualidade Total. Área de Concentração: 

Organizações e Estratégia. Linha de Pesquisa: 

Gestão pela Qualidade Total. 

                    

 

 

 

Orientador: 

 

Prof. Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas, D. Sc.  

Universidade Federa Fluminense 

 

 

 

 

Niterói 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  



 3 

PAULA BIÉ ALVES 

 

 

 

COMPETÊNCIAS DE UM LÍDER NA IMPLANTAÇÃO DE LEAN EM PROCESSOS 

ACADÊMICOS-ADMINISTRATIVOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

PRIVADAS  

 

Documento para qualificação apresentado ao Curso 

de Mestrado em Sistemas de Gestão da Universidade 

Federal Fluminense como requisito parcial para 

obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Gestão 

pela Qualidade Total. Área de Concentração: 

Organizações e Estratégia. Linha de Pesquisa: 

Gestão pela Qualidade Total. 

 

                    

 

 

Aprovada em 14 de dezembro de 2019. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas, D. Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

UFF 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Helder Gomes Costa, D. Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

UFF 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Rafael Paim Cunha Santos, D. Sc. 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

CEFET-RJ



 

AGRADECIMENTOS 
 

Primeiramente, agradeço a Deus por auxiliar-me durante todo o Mestrado e, 

principalmente, durante o período de elaboração da dissertação. Senhor, muito obrigada pela 

Sua infinita misericórdia e auxílio. 

À minha mãe, que sempre me auxilia, não existem palavras que possam descrever meu 

agradecimento e amor por você. Ao meu irmão, meu grande exemplo e inspiração. À meu pai, 

pelas suas sábias palavras e por toda a sua dedicação. 

Ao meu amado esposo, pelo seu amor, paciência e compreensão, obrigada por todo carinho, 

agradeço de todo o meu coração. 

À minha filha amada, meu grande amor, minha fonte de inspiração e força, minha eterna 

gratidão a Deus. 

À minha sogra querida e amada, muito obrigada pelo seu apoio. 

Às minhas amigas, Aline Vanderlei, Delaíse Pimentel e Luciana Lauria, amizade que se 

iniciou durante o Mestrado, mas que perpetuará pela vida. Obrigada, amigas, por toda a força, 

apoio e torcida. 

Agradeço muito aos professores do Mestrado em Sistemas de Gestão do LATEC na UFF, por 

todo conhecimento transmitido, em especial, ao meu orientador Prof. Osvaldo Quelhas e ao 

Prof. Licínio da Silva. 

À todos os amigos e pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para meu crescimento e 

aprendizado, tenham a minha imensa gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.” 

Marcos, 9:23  



 5 

RESUMO 
 

As organizações sofrem acirrada competitividade e constantes necessidades de 

mudanças, devido ao ambiente dinâmico, as quais estão inseridas, o mesmo ocorre no campo 

das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, que necessitam sobreviver no mercado. 

Para tanto, algumas atitudes mostram-se fundamentais, como: administração que preze pela 

entrega de serviços de qualidade para os clientes, aproveitamento dos recursos disponíveis 

sem desperdício, liderança engajada no propósito, que conduza e motive seus funcionários a 

aplicar ferramentas e técnicas da filosofia lean. Em uma IES, o coordenador de curso tem 

papel fundamental nesse processo de melhoria. Essa pesquisa tem por objetivo identificar as 

competências para líderes lean e testar a aplicabilidade dessas competências nos 

coordenadores de curso superior de graduação de uma IES privada. A metodologia empregada 

no trabalho foi pesquisa quali-quantitativa, para o estudo bibliográfico, utilizou-se as bases 

SCOPUS e SCIELO e aplicação do método Webbliomining, onde foi possível extrair, de 

acordo com a literatura, as competências de um líder lean. Posteriormente, essas 

competências foram utilizadas para compor um questionário aplicado aos especialistas lean, 

para analisar quais influenciam em maior e menor grau líderes lean. Para tratar as respostas 

recebidas foi utilizada a estatística descritiva e, por fim, a análise de componentes principais, 

onde foi possível simplificar as 27 competências encontradas na literatura em 6 dimensões. 

Após, foram realizadas entrevistas com coordenadores de curso superior de graduação, como 

forma de testar a aplicabilidade dessas competências, a partir das respostas geradas nas 

entrevistas, foram analisadas as lacunas e sugestões de desenvolvimento. Este trabalho teve 

contribuição socioeconômica e acadêmica, os profissionais dos mais diversos setores 

econômicos poderão utilizar-se das competências apresentadas no trabalho e contribuírem 

para a formação de líderes lean de qualidade, beneficiando-se as empresas, que obterão mais 

vantagem competitiva no mercado com a implementação e sustentação da filosofia lean, e a 

sociedade como um todo. 

 

 

Palavras-Chave: Liderança, Lean, Instituição de ensino superior (IES) privada, Gestão de 

serviços. 
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ABSTRACT 

 

Organizations suffer fierce competitiveness and constant need for change, due to the dynamic 

environment in which they are inserted, the same occurs in the field of private Higher 

Education Institutions (HEIs), which need to survive in the market. To this end, some 

attitudes are key, such as: management that values quality customer service, harnesses 

available resources without waste, purpose-driven leadership that drives and motivates 

employees to apply philosophy tools and techniques lean. In an HEI, the course coordinator 

plays a key role in this improvement process. This research aims to identify competencies for 

lean leaders and test the applicability of those competencies to undergraduate undergraduate 

coordinators of a private HEI. The methodology used in this work was qualitative and 

quantitative research, for bibliographic study, using the SCOPUS and SCIELO bases and 

application of the Webbliomining method, where it was possible to extract, according to the 

literature, the competences of a lean leader. Subsequently, these competencies were used to 

compose a questionnaire applied to lean specialists to analyze which influences lean leaders to 

a greater and lesser extent. Descriptive statistics were used to treat the responses received, and 

finally, the principal component analysis, where it was possible to simplify the 27 

competences found in the literature in 6 dimensions. Afterwards, interviews were conducted 

with undergraduate coordinators, as a way to test the applicability of these competences, from 

the answers generated in the interviews, were analyzed the gaps and suggestions for 

development. This work had socioeconomic and academic contribution, professionals from 

various economic sectors will be able to use the skills presented in the work and contribute to 

the formation of quality lean leaders, benefiting companies that will gain more competitive 

advantage in the market with implementation and support of lean philosophy, and society as a 

whole. 

 

 

Keywords: Leadership, Lean, Private higher education institution (HEI), Service 

management. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Contextualização do tema 

 

 Assim como as demais organizações, as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas 

devem ter atenção ao ambiente dinâmico e globalizado, as quais estão inseridas. Quanto 

melhor a capacidade de retenção e captação de alunos mais chance da IES privada sobreviver 

no mercado, além disso, deve adaptar-se estrategicamente às necessidades dos clientes, 

entregando valor para os mesmos. 

 A combinação da globalização e tecnologia está transformando o modo como a 

economia global trabalha e fazem com que as IES precisem se reinventar, ou seja, o seu 

modelo de negócio precisa estar adequado para: suportar as concorrências e a alta 

competitividade; custos crescentes da educação de ensino superior, que superam a inflação e 

com o aumento crescente no mundo da quantidade de graduados e pós- graduados. 

(BARBER; DONNELLY; RIZVI, 2013).  

 Franco (2008) afirma que é preciso ter atenção ao crescimento desordenado das IES 

no setor privado, pois, para se manterem, muitas vezes, expandem a quantidade de cursos 

superiores ofertados, com isso, os recursos ficam mais fracionados e a qualidade dos mesmos 

pode vir a cair e ficar aquém do desejável. 

 Segundo o INEP (2019), na Tabela 1 analisa-se que no ano de 2011 a 2017 houve um 

salto de 98.906 novos ingressos nas Universidades Públicas do Brasil e de 780.648 nas 

Universidades Privadas no Brasil, com isso, percebe-se que a rede privada de ensino ainda é o 

grande responsável pela educação superior no Brasil. 

 A quantidade de novos ingressantes no ensino superior no Brasil ocorreu devido a 

algumas iniciativas, que tiveram início no governo Lula (Luiz Inácio Lula da Silva), de 

janeiro/2003 até janeiro/2011. Durante esse período diversas ações foram tomadas para a 

sustentação de IES privadas existentes, bem como a criação de programas que estimularam 

novos ingressantes no ensino superior em Universidades Privadas, como: Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e  o Programa de Financiamento Estudantil (FIES), além 

do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), que tinha como propósito criar mais condições para a ampliação do acesso e 

permanência no ensino superior. Também, tiveram ações como o aumento da oferta de cursos 

superiores à distância e a política de cotas. (BARROS, 2015). O Programa de Financiamento 
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Estudantil (FIES) possibilitou em maior quantidade a entrada de novos alunos em IES 

privada, podendo ser entendido como favorecimento ao setor privado de ensino superior 

(SILVA, 2014). 

 Após o governo Lula, inicia-se o governo da presidenta Dilma Rousseff, de 

janeiro/2011 até agosto/2016, que anunciava uma continuação do governo anterior, onde 

incentivava o ingresso de novos alunos no ensino superior, com o plano de extensão de novas 

Universidades Federais e dando prosseguimento no incentivo ao acesso de novos alunos nas 

Universidades Privadas com o Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e ao Programa 

Universidade para Todos (ProUni). (COSTA; SOLIGO, 2014) 

 

Tabela 1 – Evolução do número de ingressantes na rede de ensino superior Brasil – 2011-

2017 

Evolução do Número de Ingressantes na Rede de Ensino 

Superior Brasil - 2011-2017 

Ano Total Pública Privada 

2011           2.346.695               490.680            1.856.015  

2012           2.747.089               547.897            2.199.192  

2013           2.742.950               531.846            2.211.104  

2014           3.110.848               548.542            2.562.306  

2015           2.920.222               534.361            2.385.861  

2016 2.985.644 529.492 2.456.152 

2017 3.226.249 589.586 2.636.663 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do INEP (2019) 

 

 Quanto à evolução do número de IES, analisa-se na Tabela 2, que em 2017 a 

predominância numérica de IES privada é mantida e respondem a 87,9% do total. Observa-se, 

também, que há oscilações de queda e aumento no suceder dos anos 2011 – 2012: aumento de 

31; 2012 – 2013: queda de 22; 2013 – 2014: queda de 20; 2014 -2015: queda de 1; 2015 – 

2016: aumento 42; 2016 – 2017: aumento de 41.  

 Segundo Sguissardi (2006), o crescimento do setor privado é consequência das 

facilidades de criação de IES privada, especialmente com a finalidade de lucro. 
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Tabela 2 – Evolução do número de instituições de ensino superior, por categoria 

administrativa Brasil 2011-2017 

Evolução do Número de Instituições de Ensino Superior, por Categoria Administrativa  

Brasil - 2010-2017 

Ano Total Categoria Administrativa 

Federal Estadual Municipal Privada 

2011 2365 103 110 71 2081 

2012 2416 103 116 85 2112 

2013 2391 106 119 76 2090 

2014 2368 107 118 73 2070 

2015 2364 107 120 68 2069 

2016 2407 107 123 66 2111 

2017 2448 109 124 63 2152 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do INEP (2019) 

 

 Segundo Brito e Zanca (2011), esse aumento fez com que as IES privadas se 

preocupassem mais com os seus concorrentes, incluindo realizar adequações estratégicas para 

atender às novas regras de mercado e atendimento das exigências das demandas. 

 Conforme analisa-se na Tabela 1, comparando a quantidade de novos ingressantes nas 

IES privadas no Brasil no ano de 2014 com o ano de 2016, verifica-se uma queda de 106.154, 

porém há uma recuperação (aumento) de 180.511 ingressantes do ano de 2016 – 2017; e 

também analisa-se na Tabela 2, que em 2013 até 2015 há o início de sucessivas quedas na 

quantidade de IES privadas no Brasil, essas quedas originam-se devido a crise econômica 

brasileira. 

 A crise econômica brasileira fez com que a quantidade de IES privadas tivesse queda, 

segundo Barbosa Filho (2017), essa crise origina-se desde o segundo trimestre de 2014, onde 

o país entra em recessão, segundo o Comitê de Datação do Ciclo Econômico (Codace) da 

Fundação Getulio Vargas. A crise de 2014/2017 da economia brasileira teve como origem 

uma série de choques de oferta e demanda, na maior parte, ocasionados por erros de políticas 

públicas que reduziram a capacidade de crescimento da economia brasileira e geraram um 

custo fiscal elevado. 

 Segundo o Jornal Estadão (2015), no ano de 2015 as IES privadas iniciaram o ano sob 

pressão, pois ocorreram reformulações nas regras do FIES, que dificultaram a entrada de 

novos alunos nas IES privadas. Segundo Jornal iG (2015), o MEC alterou as regras de repasse 
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de verbas para as IES privadas, o que causa queda das receitas, complementando, o Jornal G1 

(2016) afirma que as IES privadas passaram a alertar que quase metade dos contratos não 

foram fechados e que acumulam atraso no repasse. O governo federal reduziu a oferta de 

novos contratos de financiamento para quem quer estudar na rede privada usando o Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), entidades do setor indicaram que o quadro, somado à crise 

econômica, ainda refletem na quantidade de matrículas. 

 Contudo, na Tabela 1, analisa-se uma recuperação (aumento) de 180.511 ingressantes 

do ano de 2016 - 2017 e também analisa-se na Tabela 2, que  há sucessivas melhoras 

(aumento) na quantidade de IES privadas de 2015-2017, chegando a um aumento de 83 novas 

IES no Brasil. 

 Desta forma, embutida em um ambiente que é afetado pelas oscilações globais da 

economia é que encontra-se o ambiente de uma IES privada, por isso, deve-se pensar em ter 

uma IES privada de processos enxutos, que segundo Shah e Ward (2007), pode ser definido 

por um ambiente que tem como objetivo eliminar os desperdícios, minimizando os impactos 

das variabilidades internas. 

 O coordenador de curso, como líder, deve traduzir o que o cliente (aluno) quer e 

entende como valor e traduzir em ação, de forma enxuta, para que consiga alcançar tanto os 

objetivos financeiros da IES privada como os objetivos dos clientes (alunos), que segundo 

Vidor, Fogliatto e Caten (2013), em um ambiente de alta competitividade requer ofertas de 

cursos que agreguem valor para os alunos. 

 Segundo Balzer (2010) apud Nascimento (2014) implantar o lean nos processos 

acadêmicos podem aumentar a efetividade da educação superior ajudando a repensar na forma 

como respondem às necessidades da instituição para tornar os processos mais eficientes e 

eficazes, pois segundo Comm e Mathaisel (2005), as universidades precisam minimizar seus 

gastos utilizando-se de princípios enxutos. 

 

1.2 Formulação da situação-problema 

 

 IES são organizações complexas, que interagem com categorias diferentes de 

stakeholders, como: entidades governamentais, administração e trabalhadores, clientes, 

fornecedores, concorrentes, órgãos regulamentadores, acionistas, dentre outros. Essas partes 

interessadas demandam diferentes particularidades exigindo que a IES tenha respostas com 

qualidade, eficiência e eficácia (JONGBLOED; ENDERS; SALERNO, 2008). 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/12/45-dos-contratos-do-fies-entre-2010-e-o-1-semestre-ficaram-no-sudeste.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/12/45-dos-contratos-do-fies-entre-2010-e-o-1-semestre-ficaram-no-sudeste.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/entidades-cobram-solucao-para-atraso-no-pagamento-do-fies.ghtml
http://g1.globo.com/tudo-sobre/fies/
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 “Essa complexidade é um meio propício para esconder os mais diversos tipos de 

ineficiências, desperdícios e atividades que não agregam valor aos beneficiários pretendidos 

no processo produtivo” (NASCIMENTO, 2014, p.22). 

 Esses desperdícios podem aparecer em todos os processos produtivos, porém o foco 

desta pesquisa está no setor da coordenação de curso de uma IES privada, portanto, a 

aplicação da filosofia lean em uma organização ou em um setor da organização é reconhecido 

como um caminho para que as organizações tenham melhoras no desempenho da gestão, 

aumento da eficiência, redução de desperdícios e alcance dos objetivos estratégicos.  

E para que a filosofia lean se instale na organização e no dia a dia dos colaboradores, é 

fundamental que a liderança esteja engajada com o propósito e que motive seus colaboradores 

a aplicar as ferramentas e técnicas da filosofia lean na realização dos processos e atividades, 

pois segundo Hines e Lethbridge (2008), o alinhamento, estratégia, liderança, 

comprometimento e engajamento dos funcionários e da alta administração são a base para a 

sustentabilidade de longo prazo do lean. 

Na coordenação de curso de uma IES, a figura do líder é o coordenador de curso, que 

deve assumir um papel de líder lean, para que a filosofia lean seja implantada na 

coordenação. Nas IES a coordenação de curso é uma das grandes responsáveis por auxiliar a 

sobrevivência financeira da organização, desta forma, o coordenador de curso precisa possuir 

uma liderança que motive aos colaboradores a alcançar os objetivos estratégicos da IES. 

Por isso, este trabalho pauta-se em identificar entre os autores e especialistas no tema, 

quais são as competências que líderes lean devem possuir, além disso, realizar pesquisa de 

campo para avaliação de quais competências analisadas na literatura se aplicam em maior ou 

menor grau para líderes lean no setor de serviços e testar a aplicabilidade dessas competências 

perante os coordenadores de curso de uma IES privada, na condição de líderes lean. 

 

1.3 Questão de pesquisa 

 

 A questão que a pesquisa pretende responder:   

 - Quais as competências que são coerentes com o desempenho da liderança lean em 

serviço?  Os coordenadores de curso de uma IES privada se enquadram nessas competências, 

na condição de líder lean? 
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1.4 Objetivos 

 

 Após delinear o contexto, a situação problema e a questão de pesquisa, apresentam-se 

os objetivos da pesquisa. A partir das questões de pesquisa definidas, delineiam-se os 

objetivos gerais e específicos neste tópico.  

 

1.4.1 Objetivo geral  

 

Propor um conjunto de competências que se aplicam a um líder lean no setor de 

serviços e testar a aplicabilidade dessas competências perante os coordenadores de curso de 

uma IES privada, na condição de líderes lean. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

A partir do contexto e do objetivo geral, desdobram-se os objetivos específicos:  

 

1. Estabelecer uma base teórica sobre os principais temas da pesquisa: mercado em 

serviços de ensino superior privados, liderança e sobre os principais conceitos, práticas 

e ferramentas utilizadas na filosofia lean. 

2. Elaborar framework com as principais competências que líderes lean devem possuir, 

para obterem processos enxutos e eficientes. 

3. Mapear a percepção dos especialistas no tema lean e estabelecer um conjunto de 

competências associadas como imprescindíveis para o líder lean processo de 

implantação e sustentação da filosofia lean em serviços. 

4. Realizar entrevistas com coordenadores de uma IES privada, para avaliar a 

aplicabilidade das competências do líder lean, analisando os GAP´s (lacunas) e 

sugestões de desenvolvimento, levando-se em consideração as atividades/processos de 

uma coordenação. 

5. Desenvolver, para a contribuição às práticas gerenciais das organizações, um checklist 

contendo as competências necessárias para os líderes lean, a fim de que sirva de 

parâmetro de avaliação às organizações que implantarem o lean, para treinar e 

desenvolver tais competências em seus líderes. 
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1.5 Delimitação da Pesquisa 

 

A aplicação do questionário foi feita no período de Agosto de 2019 a Setembro de 

2019, incluindo planejamento, construção do método e a realização da pesquisa em si. Optou-

se por restringir o campo de aplicação da pesquisa, enviada via questionário pela internet, a 

um grupo com perfil especialista lean, além disso, a escolha por focar a pesquisa em uma IES 

privada é devido a sua natureza competitiva e, ainda, segundo o INEP (2019), em 2017 a 

quantidade de IES privadas correspondia a 87,9% do total de IES no Brasil. 

Optou-se por delimitar a pesquisa nos processos acadêmicos administrativos ligados 

à coordenação de curso, sendo assim, a figura do líder estudada foi o coordenador de curso.  

Essa delimitação foi estabelecida, pois segundo Soares (2006) em pesquisa realizada com 

quatro categorias de análise de custos de uma IES: custo com ensino; custo com pesquisa e 

extensão; custo administrativo; e custo de manutenção, verificou-se que em ambas categorias:  

custo com ensino e custo com pesquisa e extensão, o salário dos professores é o fator que 

mais pesa nos custos, sendo que, o custo com ensino é a razão de ser da instituição e de 

fundamental importância para a IES, devendo ser priorizado. Ressaltam que é de 

responsabilidade e competência dos coordenadores de curso manter os valores dos custos de 

ensino nos patamares indicados pelo orçamento da IES. Ainda recomendam que haja a 

otimização dos recursos e insumos utilizados na IES, tomar a administração mais eficiente, 

com menores custos e eliminação de desperdícios e aglutinação de turmas (SOARES, 2006), 

que se encaixam muito bem aos conceitos do lean. 

No âmbito da revisão da literatura serão pesquisados os artigos indexados nas bases 

SCOPUS e Scientific Electronic Library Online (SciELO), além de livros, teses e dissertações 

relacionados ao tema. 

 

1.6 Relevância da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa servirá de referência aos interessados no tema liderança lean, como: 

executivos, gestores universitários, acadêmicos, consultores, dentre outros, além disso, aos 

coordenadores de curso superior que desejem aplicar uma liderança com base nos preceitos da 

liderança lean. Dessa forma, esta pesquisa poderá contribuir com o sucesso da aplicação de 

uma filosofia lean em uma coordenação de curso superior, que são estruturas organizacionais 
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importantes para a IES, pois os coordenadores de curso superior possuem grande parcela de 

responsabilidade para que a instituição alcance os objetivos estratégicos. 

 No âmbito nacional, esta pesquisa contribuirá com a produção científica sobre o tema 

liderança lean e das competências adotadas por um líder lean em serviços e nos 

processos/atividades do coordenador de curso de uma IES privada. 

Esta pesquisa será de interesse para profissionais e acadêmicos, pois a convergência 

desses conceitos e análises pode ser útil como benchmarking para organizações e 

empreendedores, de diversos setores. O tema é importante academicamente, pois busca 

orientar futuras pesquisas sobre as relações entre o líder lean e organizações de serviço, como 

IES privada e, com isso, determinar oportunidades e desafios para as práticas da liderança 

lean no ambiente de trabalho. O tema também é relevante para o mercado, visto que gestores, 

empreendedores e líderes organizacionais poderiam aplicar de forma mais eficaz os conceitos 

de um líder lean, de forma que visualizem e inovem assim que a mudança se torne necessária. 

 

1.7 Justificativa 

 

 Pode-se afirmar que, diante do cenário econômico dinâmico, para a sobrevivência das 

IES privadas é necessário que ajam de forma enxuta e mais racional. Segundo Meyer e 

Murphy (2003, p. 182) apud Scharmach et al. (2012, p.6) comentam que, a complexidade das 

IES requer um “[...] novo tipo de administração, mais racional e que privilegie critérios de 

eficiência e de eficácia organizacionais, leveza estrutural, produtividade, competitividade, 

sem perder de vista o papel acadêmico e social das instituições.” 

 A filosofia lean, portanto, baseia-se na produção de produtos e serviços de forma 

enxuta, mas que segundo Holweg (2007); Radnor et al. (2012) apud Dorval, Jobin e Benomar 

(2019), é enganosamente uma filosofia simples de implantar e, que por isso, segundo Bhasin 

(2012) apud Dorval, Jobin e Benomar (2019), possui uma taxa de falha de 90% durante sua 

implementação, pois não é dada a devida atenção à liderança e nem a cultura da organização, 

por isso, estudiosos estão em busca das melhores características para auxiliar no sucesso da 

implementação do lean. 

 Algumas questões preocupantes nas IES são a baixa habilidade gerencial e pouca 

flexibilidade estrutural, o que tornam um empecilho diante das necessidades de mudanças 

rápidas para aproveitamento das oportunidades que o ambiente oferece para essas Instituições 

(PEREIRA, MELO, CUNHA 2008 apud SCHARMACH et al., 2012). 
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 Para tanto, os gestores universitários de IES necessitam de criatividade, pois trabalham 

“em um contexto complexo, caracterizado por objetivos difusos, tecnologia múltipla, 

liberdade acadêmica, natureza qualitativa do trabalho e grande sensibilidade a fatores 

ambientais” (MEYER JUNIOR e MEYER, 2004, p.7). 

 Segundo Trevizan (2004), as organizações universitárias, além de se preocuparem com 

a concorrência, com a expansão de novos mercados e criação de novas demandas, precisam 

de perfis gerenciais que estejam preparados para essa realidade, ou seja, são obrigados a 

pensarem novas maneiras de gerenciamento, novos padrões de trabalho, eficiência e 

produtividade. Sendo o gestor o responsável direto por motivar os seus subordinados, para 

que sejam comprometidos com os objetivos das organizações. 

 Os coordenadores de curso são gestores e, por isso, possuem papel de liderança e são 

fundamentais para auxiliar no alcance dos objetivos estratégicos das IES privadas. Para que os 

coordenadores de curso tenham características de um líder lean, algumas características 

devem permear as suas atitudes na realização dos processos. 

 Segundo Palmeiras e Szilagyi (2011), o coordenador de curso não pode abster-se de 

um trabalho competente e que esteja alinhado com os objetivos da organização, os 

coordenadores de curso se deparam com a gestão acadêmica e estratégica, o que são exigidos 

noções pedagógicas e administrativas para gerir o curso. Ou seja, a coordenação de curso, por 

ter função, também, administrativa deve buscar eficiência dos meios de trabalho. 

 Segundo Cabeço e Requena (2011), um coordenador de curso de uma IES privada 

deve apresentar características de um gestor de pessoas e de gestor estratégico, com 

preocupações com ações futuras, resultados e cumprimento de metas, que trazem o sustento 

da IES privada em longo prazo. 

 De acordo com Davenport e Prusak (1998) e Souza (2006) apud Cabeço e Requena 

(2011), coordenar vai além de desenvolver as competências que lhe são cabíveis com o cargo 

que atuam como: desenvolver e executar projetos políticos-pedagógicos do curso, estar de 

acordo com as exigências do MEC, gerenciar conflitos e interesses e possuir habilidades 

interpessoais. Além disso, o coordenador deve adotar estratégias com o intuito de beneficiar 

toda a comunidade acadêmica, e estar comprometido com a missão e crença e valores da 

Instituição, também, segundo Martins (2009) apud Cabeço e Requena (2011), o coordenador 

de curso que possui habilidades estratégicas, financeiras e mercadológicas, consegue gerar 

vantagens estratégicas à IES privada. 

 Devido a essas constantes mudanças, tanto políticas quanto socioeconômicas, segundo 

Rocha (2000), administrar uma organização requer metodologias de gestão, que suportem as 
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tomadas de decisões, que requer conhecimento, habilidade, competência e visão estratégica. 

Para tanto se analisa a importância de empregados que participem da solução de problemas, a 

inovação de processos e produtos, através do uso da criatividade, para que resultem em 

maiores resultados e desempenho da organização.  

 Segundo Rocha (2000), a competitividade e o foco pela qualidade do ensino superior 

devem ser o propósito de qualquer IES que queira se destacar no mercado, e para que se possa 

obter essa visibilidade positiva, deve-se desenvolver mecanismos de controle e realizar a 

adoção de uma filosofia de gestão que permita o desempenho tão desejado. 

 

1.8 Aderência à Interdisciplinaridade 

 

A aderência do tema de pesquisa à interdisciplinaridade é constatada no item 3.3.3 

(Principais áreas do conhecimento ligadas ao assunto), deste trabalho. Observa-se que o tema 

liderança lean é convergente a diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para o avanço 

das fronteiras de ciência e tecnologia, que contribui para surgir um novo profissional com 

perfil diferenciado dos que já existem no mercado. 

Portanto, visando integrar as disciplinas e analisando o tema a partir de uma 

perspectiva mais integral, este trabalho busca articular, de forma sistêmica as contribuições, 

para a ciência social, negócios e gestão e engenharia, principalmente, nas áreas de 

conhecimento da engenharia de produção, destacando: engenharia da qualidade, engenharia 

de operações e processo e engenharia organizacional. 

Conforme afirma Gray (2012, p.10), por ser uma pesquisa organizacional, os 

pesquisadores precisam adotar “uma postura interdisciplinar, incorporando ideias e 

abordagens de uma ampla gama de áreas temáticas”. 

Desta forma, não há como realizar um estudo sobre liderança lean sem uma reflexão 

interdisciplinar, ou seja, sem reconhecer a influência dos campos teóricos que se influenciam 

mutuamente e formatam historicamente a gestão das organizações.  
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1.9 Estrutura do Trabalho 

 

A dissertação está estruturada conforme descrição a seguir: 

 

Capítulo 1: Introdução  

Este primeiro capítulo descreve os aspectos introdutórios gerais do tema da 

dissertação, discutindo: contextualização do tema, situação problema, questão da pesquisa, 

objetivos, delimitação da pesquisa, relevância da pesquisa, justificativa, aderência à 

interdisciplinaridade e estruturação do trabalho. O objetivo deste capítulo é apontar a 

necessidade de realizar um levantamento das competências do líder lean em serviços e a sua 

aplicação aos coordenadores de curso de uma IES privada. 

 

Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

Este capítulo apresenta-se a teoria, a partir da literatura estudada, a fim de 

fundamentar a dissertação sobre a temática do trabalho. 

  

Capítulo 3: Metodologia de Pesquisa 

Apresenta-se o desenvolvimento da metodologia da pesquisa e descrevem-se os 

meios utilizados para obtenção dos resultados da dissertação, como: aspectos metodológicos, 

etapas da pesquisa, análise bibliométrica, instrumentos da pesquisa e o tratamento dos dados.  

 

Capítulo 4: Análise e Discussão dos resultados 

Neste capítulo apresentam-se os resultados da análise dos dados quantitativos obtidos 

através da aplicação do questionário, bem como a avaliação qualitativa das respostas geradas 

nas entrevistas realizadas na IES privada em estudo, objetivando explicitar a relevância da 

pesquisa e de sua aplicação.  

 

 

Capítulo 5: Conclusões e Sugestões para trabalhos futuro 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões mais relevantes do estudo e a reflexão 

sobre os objetivos e seus resultados, a partir das análises realizadas ao longo do trabalho, bem 

como a indicação para aprofundamento do estudo em trabalhos futuros.  

 

Ao término, seguem-se as referências e os apêndices. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Filosofia lean 

 

 Segundo Nogueira, Sousa e Moreira (2018), o lean foi introduzido na década de 1950 

por Taiichi Ohno e, segundo Laureani e Antony (2017), foi no Japão, no Sistema Toyota de 

Produção, que ocorreu o desenvolvimento do lean, que é uma metodologia de processos que 

visa entregar os melhores serviços ou produtos com agilidade e menores custos possíveis, 

agindo na cultura de melhoria contínua e satisfação do cliente, buscando sempre envolver os 

funcionários e buscar as causas-raiz dos problemas. Segundo Womack e Jones (1996) apud 

Laureani e Antony (2017), o lean baseia-se me criar uma melhor sequência de ações no 

processo, de forma a não haver interrupções, para executar as ações de forma mais eficaz e 

trabalhar conforme demanda, utilizando menos recursos, como: tempo, esforço da mão de 

obra, espaço, materiais e matéria-prima, visando entregar ao cliente exatamente o que ele 

deseja (just in time). 

 Segundo Emiliani (1998), o Sistema Toyota de Produção também é chamado de 

“Produção Enxuta”, pois visa minimizar o consumo de recursos, eliminando o que não agrega 

valor a um produto ou serviço. Segundo Van Dun, Hicks e Wilderom (2017), o lean é uma 

abordagem que foca em aumentar o valor do serviço ou produto para um cliente, eliminado os 

desperdícios durante o processo e pontos que não agregam valor para os clientes. 

 De acordo com Womack J, Jones D, Roos D (1990) apud Sahyaja, Rajeshkumar e 

Sekhararao (2018), o lean é encontrado em quase em todos os ramos: serviços, 

empreendedorismo, desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos, 

contabilidade, startups, dentre outros. Segundo Bhamu e Sangwan (2014), a aplicação do lean 

expandiu-se das origens do setor automobilísticos para outros setores como indústrias têxteis, 

serviços, construção, comidas, indústrias de cerâmica, dentre outros, pois conforme Van Dun, 

Hicks e Wilderom (2017), as empresas enfrentam desafios semelhantes de serem mais 

enxutos e fazer mais com menos. 

 No setor de serviços, os maiores desperdícios, conforme Ohno (1998), Bicheno e 

Holweg (2016) apud Holweg e Maylor (2018), são: falta de clareza na comunicação; 

inventário incorreto; movimentação desnecessária; atrasos; perda na oportunidade de reter ou 

ganhar clientes; retrabalho; erro na transação dos serviços, erro na qualidade do serviço. 

 Segundo Shingo (1988) apud Emiliani (1998), os princípios da produção enxuta na 

década de 1930, foram construídos a partir de alguns conceitos como: desenvolvimento dos 
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trabalhadores, harmonia nas equipes, cooperação e exclusão das restrições, que atrapalham o 

processo e geram desperdícios. 

 Quanto ao desenvolvimento dos trabalhadores, segundo Senge (1990), as empresas 

mais bem sucedidas possuem líderes que desenvolvem a capacidade de novos entendimentos, 

novas habilidades e novas capacidades para a aprendizagem individual e coletiva. 

 Segundo Bass (1999), a filosofia enxuta enxerga os funcionários como participantes 

ativos na melhoria contínua, junto com quem os gestores buscam interesses coletivos. 

Segundo Mann (2015); Rother (2010); Womack et al. (1990) apud Dorval, Jobin e Benomar 

(2019), o lean instrui as organizações a melhorar continuamente todos os elementos da 

operação, utilizando-se de pessoal motivado e treinado para auxiliar na busca pelo objetivo. 

 Segundo Shah e Ward (2007), na gestão enxuta, as ideias dos trabalhadores são 

implementadas para melhorar continuamente o processo de trabalho para aumentar o valor 

para o cliente e reduzir a variabilidade no processo. 

 Segundo Womack e Jones (1996) apud Emiliani (1998), existem cinco conceitos 

básicos do lean: 

- Especificação de valor: definir o que é valor para o cliente, entender o que eles necessitam e 

esperam, a fim de atender as necessidades e expectativas dos clientes. 

- Identificar o fluxo de valor: entender e otimizar o processo para entregar o produto/serviço 

com valor para o cliente, eliminar atividades que não agregam valor e são consideradas 

desperdício. 

- Fluxo: obter atividades que agregam valor no fluxo, de maneira a minimizar ou eliminar 

atrasos ou interrupções no trabalho. 

- Puxar: responder a demanda dos clientes. 

- Perfeição: buscar a melhoria contínua, pois sempre há muitas oportunidades para melhorar a 

utilização dos ativos produtivos. 

 Na Figura 1, observa- se a chamada “Casa do lean”, mostrando sua base, os pilares de 

sustentação e as práticas utilizadas pela filosofia lean: 
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Figura 1 – Casa do lean 

 

Fonte: Adaptado de Womack e Jones (1996) apud Sahyaja, Rajeshkumar, Sekhararao 

(2018) 

 Apesar dessas diversas práticas abordadas na “Cada do lean” é importante ressaltar 

que segundo Fine, Hansen e Roggenhofer (2008) afirmam que a filosofia lean não se resume 

em aplicação de práticas enxutas e, sim, em uma filosofia de negócios capaz de melhorar 

continuamente desempenho dos processos e buscando desenvolver pessoas capazes.

 Tortorella e Fogliatto (2014) ressaltam que para a implementação lean na organização, 

a mesma deve mudar a visão tradicional para a visão enxuta, o que requer mudanças tanto nos 

aspectos técnicos quanto nos aspectos socioculturais. 

Base (estabilidade) 

 5S; Gerenciamento Visual; 7 Ferramentas Básicas da Qualidade (Planilha de 
Verificação,  Gráfico de Controle, Estratificação,  Diagrama de Pareto, Histograma, 
Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Dispersão) ; Procedimento Operacional 

Padrão (POP´s). 

Manufatura 

Just in Time (JIT) 

Takt Time 

Kanban 

SMED (“Troca Rápida de 
Ferramenta” para 

redução do tempo de 
setup de uma máquina) 

Melhoria Contínua 

Kaizen 

5 Porquês 

Mapeamento do Fluxo 
de Valor 

A3 

Qualidade 

Jidoka 

Poka Yoke 

Andon (sinais 
sonoros/luminosos de 

alerta) 

PDCA (planejar, fazer, 
checar e agir) 

Implantação de Políticas 

Hoshin Kanri 



30 

 Hamid (2011) apud Sahyaja, Rajeshkumar e Sekhararao (2018) identificou dez fatores 

internos e externos que influenciam a implantação e sustentação do lean nas organizações, a 

saber:  

- Fatores Internos: Alta direção, treinamento, pensar sempre no desenvolvimento, 

funcionários, cultura, comunicação, recursos e planejamento de negócios. 

- Fatores Externos: Foco no cliente e intervenção do governo. 

 Segundo Shah e Ward (2007) identificam dez componentes de um sistema lean, a 

saber: feedback do fornecedor; entrega just-in-time (JIT) por fornecedores; desenvolvimento 

de fornecedores; envolvimento do cliente; puxar produção; fluxo contínuo; redução do tempo 

de set-up; total manutenção produtiva / preventiva; controle estatístico do processo e 

envolvimento dos funcionários. 

 Yadav et. al. (2019) ressaltam as principais barreiras para a implementação do lean, 

que são: falta de compromisso com a gestão e liderança; a cultura organizacional; falta de 

comunicação; falta de recursos; resistência a mudanças; falta de envolvimento dos 

funcionários; falta de treinamento e habilidades; falta de compreensão dos benefícios do lean; 

retrocesso aos métodos antigos; falta de envolvimento do fornecedor. 

 Brown, Collins e McCombs (2006) observaram que a implementação do lean é muitas 

vezes dificultada, devido às estruturas baseadas na departamentalização e em processos 

humanos, que criam barreiras intangíveis que bloqueiam as comunicações tão vitais para o 

lean. 

 Segundo Balzer et al. (2016), através de cinco etapas é possível obter melhorias no 

processo: 

• identificar os componentes do processo e suas relações; 

• aplicação de ferramentas e técnicas lean para analisar o processo atual, identificado às 

etapas que possuem desperdícios, esforços e fluxo ineficiente; 

• redesenhar o processo usando técnicas lean que eliminam o desperdício, melhoram o fluxo e 

atendem melhor às necessidades do processo;  

• implementar e avaliar regularmente os processos atualizados usando métricas; 

• melhorar continuamente o processo com o objetivo final de alcançar a perfeição. 

 

2.2 O Mercado em serviços de ensino superior privado 
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 Segundo Lu, Laux e Antony (2017), as IES são à base dos princípios de democracia, 

igualdade e diversidade e desempenham um papel muito importante na sociedade, pois 

conforme afirmam Weisbrod et al. (2008) apud  Lu, Laux e Antony (2017), o ensino superior 

afeta todos os cidadãos que se beneficiam das pesquisas realizadas em diversos campos. Drew 

(2006) afirma que as IES´s convivem com dois mundos de "academia" e "negócios". 

 Com o crescimento da globalização, as IES encontram-se em uma grande competição, 

conforme Zimmerman (1991), que exigirá a flexibilidade e agilidade às mudanças, segundo 

Lu, Laux e Antony (2017), as IES estão enfrentando problemas que exige a melhoria dos seus 

processos produtivos e incorporação de novos princípios, para se adaptarem a uma nova 

sociedade em mudança, que estão transformando a forma como é encarado o ensino superior, 

criando novos desafios e novas oportunidades. 

 Algumas dessas mudanças são: aumento de encargos financeiros e a modernização e 

desenvolvimento de novas tecnologias, que faz com que novas formas de ensino superior se 

instalem como: cursos online, ensino à distância e inteligência artificial. (LU; LAUX; 

ANTONY, 2017) 

 Nas IES, há desperdícios operacionais consideráveis em recursos humanos, finanças, 

administração e outras atividades, por isso, é necessário que haja a redução dos desperdícios 

operacionais e a melhoria da eficiência, sendo a implantação da filosofia lean a melhor prática 

para conseguir alcançar esses objetivos. (LU; LAUX; ANTONY, 2017) 

 Segundo Emiliani (2015), através da adoção da filosofia lean na IES os membros do 

corpo docente poderiam reduzir erros de ensino, criar valor no ensino superior, assegurar a 

carga de trabalho e fluxo constante do estudante e padronizar recursos. Além disso, segundo 

Pavlovic´ et al. (2014), em estudo realizado foi analisado que a aplicação de ferramentas 

enxutas, como gráfico de controle de variação, diagramas de causa e efeito e gráfico de Pareto 

mostraram melhoras no processo de educação e implementação de plano de melhoria, 

verificou-se no estudo que mais alunos passaram nos exames durante o ano letivo e melhora 

na forma de passar o conteúdo aos alunos. 

  Segundo Balzer et al. (2016) afirmam que o lean parece ter um valor significativo e 

mensurável quando usado para melhorar operações acadêmicas e administrativas no ensino 

superior. Essas melhorias são eficazes no departamento/unidade ou em toda a instituição e 

que pode ser usado para projetar e entregar cursos, planejar programas acadêmicos, melhorar 

os sistemas de classificação e melhorar a avaliação práticas de aprendizagem. A 

aprendizagem organizacional serve de apoio ao lean na IES. 
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 Balzer et al. (2016) identificaram os principais facilitadores do lean nas IES´s: o 

envolvimento da liderança sênior, link entre o lean com o planejamento estratégico 

institucional, o uso de abordagens multifuncionais e inclusivas (treinamento e 

desenvolvimento), alinhamento entre a cultura do ensino superior e as iniciativas.  

 Lu, Laux e Antony (2017) ressaltam alguns pontos chaves para o lean nas IES´s: 

organizar workshops para explicar e educar o pessoal-chave sobre os princípios lean; Alinhar 

metas de gestão de alto nível com as do corpo docente, que são peças chave para o sucesso 

final de uma IES; Envolvimento dos funcionários; Tomada de decisões orientada por dados e 

construção das metas de curto e longo prazo em torno de dados e análises; Mudança cultural; 

Líderes treinados em gerenciamento de mudanças e lean, para ajudar a permitir que pessoas 

em toda a organização adotem processos modernos e estratégias de melhoria contínua; 

Recompensa e reconhecimento como motivadores dos clientes internos. 

 Além disso, Balzer (2010) apud Balzer et al. (2016) enfatizou que o lean nas IES´s 

exigia uma nova avaliação e, até mesmo, mudanças na cultura organizacional para abraçar os 

princípios e práticas lean, complementarmente, Hines e Lethbridge (2008) afirmam que as 

iniciativas de mudança mais bem-sucedidas exigem um alto nível do envolvimento de todos 

os funcionários da universidade e enfatizam a importância de vincular o lean com o 

alinhamento estratégico da instituição e que a missão estratégica esteja claramente definida e 

comunicada a todos. 

 Balzer et al. (2015) apresentaram uma abordagem sistêmica, composto pelas seguintes 

etapas, para orientar o sucesso do lean nas IES´s 

• avaliar o clima existente no local de trabalho; 

• melhorar a conscientização de liderança, compreensão e apoio para lean; 

• usar projetos de demonstração piloto para ganhar visibilidade e credibilidade; 

• criar e fortalecer estruturas organizacionais para lançar e apoiar lean; 

• facilitar a transição de toda a instituição para o lean fundamentada no respeito à 

colaboradores e melhoria contínua. 

 Balzer et al. (2016) identificaram que as principais barreiras para a implementação do 

lean nas IES´s foram identificados: falta de recursos, inércia, tamanho / complexidade 

organizacional, descentralização e resistência do corpo docente e equipe de funcionário 

(atitudes negativas). 

 Segundo Van Ameijde et. al. (2009), existe uma preparação inadequada para liderar as 

IES, a introdução de procedimentos em torno da medição de desempenho, controle da 

qualidade e auditoria para melhorar a eficácia e a responsabilidade das instituições de ensino 
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superior, ao mesmo tempo, contribuiu para a criação de controle burocrático que, 

frequentemente, inibe a eficácia organizacional e a capacidade de resposta. 

 Lu, Laux e Antony (2017) afirmam que existem barreiras específicas do contexto para 

as IES adotarem o lean, pois as IES possuem diferentes estruturas de liderança, incentivos e 

medidas de desempenho, por isso, necessitam de personalização para o ambiente específico. 

Por exemplo, a liderança nas IES´s é em grande parte de natureza hierárquica e distribuída 

entre unidades, departamentos e faculdades com chefes de departamento e reitores em papéis 

de liderança, no entanto, a liderança pode ser compartilhada entre os professores e 

funcionários através de comitês encarregados de objetivos específicos ou iniciativas que 

possam impactar políticas ou procedimentos. A liderança em uma IES deve ser adaptativa, 

visto que uma IES possui muitas partes interessadas e os modelos tradicionais de liderança 

nas IES´s respondem lentamente aos ambientes educacionais que mudam rapidamente, 

portanto, é necessário reformar a liderança desatualizada, metodologia e os princípios de 

gestão. 
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2.3 Histórico de Desenvolvimento das Principais Teorias de Liderança 

 

 Ao longo dos anos diversas teorias de liderança surgiram e evoluíram, conforme Figura 2, baseado no Pedruzzi Júnior et. al. (2016), 

apresentam-se as principais teorias presentes na literatura e brevemente os conceitos: 

Figura 2 – Evolução Teoria da Liderança 

 

Teorias iniciais da liderança, cujo objetivo era distinguir características pessoais de
líderes eficazes daqueles de não líderes. (IBUKUN et al., 2011)
Os traços de liderança foram aceitos como propriedades imutáveis, inata e
hereditária com as quais os futuros líderes nasceram. (ZACCARO, 2007)

Teoria do Traço

Esta teoria se baseia em distinguir as diferenças entre comportamentos orientados
para tarefas (autocrática) e pessoas (democrática) na liderança (HERNANDEZ et al.,
2011)

Pedruzzi Júnior (2016) inclui o estilo Laissez-faire, onde o líder deixa seu grupo a seu
próprio cargo.

Teorias 
Comportamentais

Enfatiza supervisão, conformidade e cumprimento de desempenho por meio de
acordo, recompensas e punição (HERNANDEZ et al., 2011)

Segundo Van Eeden, Cilliers e Van Deventer (2008) ressaltam que a liderança
transacional envolve um processo de troca onde o líder esclarece o que os
seguidores precisam fazer sua parte, ou seja, concluir com êxito a tarefa, para
receber uma recompensa e benefícios ou evitar a punição

Segundo Burns (1978) apud Horner (1997) a liderança transacional que afirma o
poder do líder para ajudar a motivar os seus seguidores na conclusão das tarefas.

Segundo Hartog, Muijen e Koopman (1997) a liderança transacional tem duas
dimensões: recompensa e gestão por exceção, podendo ser ativa ou passiva, ou
seja, o líder só faz intervenções se algo ocorre de forma diferente do esperado. No
caso passivo, o líder toma ações apenas se padrões não são cumpridos, enquanto em
um caso ativo, o líder procura padrões desvios e toma ações corretivas

Teorias 
Transacionais

Início 

Séc. XX

1955

1978

Tipos de Liderança identificados, segundo Lewin,
Lippitt e White (1939):
Ditador, Autocrático, Participativo, Laissez-faire.
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Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Segundo Isaac, Zerbe e Pitt, 2001 a teoria do “caminho-meta” é o que resistiu ao
teste do tempo na teoria da contingência. Conforme Laureani e Antony (2019) ,
outras teorias são:
• Teoria da liderança situacional, desenvolvida por Hersey e Blanchard (1988), qual
sugere que os líderes adaptem seus estilos com base na "prontidão" de seus
seguidores;

• Modelo de contingência de Fiedler (1967), onde a eficácia da liderança depende se
o estilo de liderança natural da pessoa é apropriado para a situação. Fiedler (1967)
apud Lu, Laux, Antony (2017), afirmou que a eficácia da liderança depende da
interação de determinados estilos de liderança com atributos situacionais
específicos, reconheceu que os ambientes decidem o nível da efetividade certos
estilos de liderança.

• Teoria do substituto de liderança (Schriesheim, 1997 ), que identifica condições que
limitar a eficácia de um líder e defende que os líderes ajudem os seguidores a liderar
si mesmos.

Teoria 
Contingência

A liderança transformacional presta grande atenção aos resultados pessoais e nas
necessidades de desenvolvimento dos seguidores e realizações; e os seguidores são
inspirados a buscar trabalho extra para realizar objetivos organizacionais e auxiliar na
resolução de problemas. (ODUMERU E OGBONNA,2013).
Segundo Horner (1997), podem lidar facilmente com as mudanças e criar algo novo
diferente do antigo, esses líderes evoluem pessoalmente e também ajudam seus
seguidores e a organização a evoluir, constroem fortes relacionamentos com os
outros, apoiando e incentivando desenvolvimento de cada indivíduo.
Segundo Rafferty e Griffin (2004) líderes transformacionais fornecem visão,
consciência de missão, instalam orgulho, respeito, constroem motivação e confiança
e estimulam os funcionários, aumentando sua consciência e capacidade de olhar
para os problemas de diferentes maneiras. São solidários líderes, mostrando
preocupação e reconhecimento, e olhando para as necessidades individuais.

Teorias 
Transformacionais

1986

1990

Segundo Spears e Lawrence (2002)
apud Laureani e Antony (2019)
introduziu-se o conceito de liderança
servidora - isto é, a crença de que os
líderes servem aos seguidores
compreendendo suas necessidades e
facilitando seu desempenho no
trabalho.

Segundo Laureani e Antony (2019) a
teoria da liderança caminho-meta
defende quatro tipos de líderes:
1. Diretriz: o líder dita metas e padrões.
2. Suporte: o líder é acessível e
amigável, apoiando seguidores.
3. Participativo: os seguidores estão
envolvidos no estabelecimento de
metas e padrões.
4. Orientado para a conquista: o líder
define metas desafiadoras e se esforça
para melhoria.
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 Segundo Podsakoff, MacKenzie e Bommer (1996), os líderes lean associam dois tipos 

de lideranças: a transacional e a transformacional, conforme ressaltam Poksinska, Swartling e 

Drotz (2013) líderes que promovem o lean muitas vezes se envolvem em práticas de liderança 

transformacional. 

 Poksinska, Swartling e Drotz (2013) mostram que muitos comportamentos de gestão 

em ambientes enxutos podem ser classificados como comportamentos de liderança 

transformacionais, em grande parte se assemelham aos modelos de liderança servidora e o 

conceito de humildade. 

 Basham (2012) indicou que os estilos de liderança carismática ou transformacional são 

mais eficazes na atualidade contextos educacionais. 

 

2.4 Liderança Organizacional 

  

 Segundo Gardner (1990, p. 38) apud Horner (1997), “liderança é a realização de 

propósito de grupo, que é promovido não somente por líderes eficazes, mas também por 

inovadores, empreendedores e pensadores”. 

 De acordo com Szabo et al. (2001, p. 225) apud Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

definem “os comportamentos de um líder como ações verbais e não verbais observáveis 

específicas dos gestores em interação com seus seguidores em uma organização”. Seguindo 

Schwartz (1999) os líderes possuem valores culturais que são carregados consigo em todos os 

momentos no seu comportamento e influenciam o trabalho. 

 Segundo Horner (1997), líderes devem manter-se e manter os seus subordinados 

motivados, Herzberg e Maslow já ressaltavam os elementos motivacionais das equipes. 

Herzberg com os fatores de higiene, que afirmam que eles são necessários para evitar que os 

funcionários fiquem insatisfeitos e Maslow com a hierarquia das necessidades, afirmando que 

existem necessidades mais básicas (exemplo: fisiológicas e de segurança) que outras mais 

elevadas (estima, autorealização, relacionamento), que devem ser primeiramente atendidas 

para a motivação ocorrer.  

 Porém, em estudo de Alderfer (1969) afirma que as pessoas podem subir e descer na 

necessidade da hierarquia e as pessoas podem ser motivadas por múltiplas necessidades a 

qualquer momento.  

 Murray (1938) apud Horner (1997) complementa que as pessoas experimentam uma 

ampla variedade de necessidades e que os líderes podem auxiliar no desenvolvimento de um 

ambiente que ajude a atender as necessidades das pessoas. 
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 Segundo Drath e Palus (1994) apud Horner (1997), a liderança não é mais vista como 

sendo composta por um único indivíduo responsável, mas sim, membro de uma comunidade 

prática que compartilha dos mesmos objetivos, que não precisam ser motivados, pois ao invés 

disso, todos os envolvidos estão ativamente participando do processo e podem ter o papel de 

líder. 

 Segundo Horner (1997) afirmam que os líderes são os principais responsáveis por 

ajudar os seguidores a desenvolver comportamentos que capacitá-los a alcançar seus objetivos 

ou resultados desejados, ressaltam ainda a importância da gestão da cultura na organização, 

no aspecto da liderança. 

  Segundo Saal e Knight, 1988 apud Horner (1997) afirmam que métodos de liderança 

podem ser ensinados, não necessariamente o líder deve possuir as qualidades inatas, afirmam 

ainda que os líderes podem ser adequar de acordo com as situações as quais estão passando na 

organização, tanto o estilo do líder quanto a situação a qual está passando podem ser alterados 

de acordo com a necessidade, conhecido como especificidade situacional.  

 Segundo Horner (1997), não são apenas os líderes formais que estão sendo chamados 

para fornecer ideias, tomar decisões e responder as mudanças, cada funcionário precisa estar 

ciente de seus valores, objetivos e metas, para tanto, é necessária uma mudança na forma de 

liderança das organizações, ressaltam ainda que, para que os líderes sejam bem sucedidos, 

eles precisam facilitar cada indivíduo no processo de liderança de si mesmo e liberar o 

potencial de seus seguidores. 

 

2.4.1 Liderança lean  

 

 De acordo com Ghosh e Sobek (2015), a implementação enxuta de sucesso necessita 

de mudanças em todo o sistema organizacional e que a rotina de resolução de problemas 

sustenta o lean na organização, mas para isso, é preciso que haja uma liderança treinada em 

como incorporar as práticas diárias de gestão e os funcionários qualificados para utilizar as 

ferramentas do lean, além de estarem engajados e envolvidos nas atividades de melhoria. 

 Conforme Tortorella et. al, (2018), alcançar o sucesso do lean requer gerenciar com 

diferentes estilos de liderança, dependendo do contexto a qual estão envolvidos. Anand e 

Kodali (2008) afirmam que há variáveis que possuem o controle limitado do líder, pois são 

externos à organização. 

 De acordo com Dean e Bowen (1994), a importância da liderança tem sido ressaltada, 

pois afirmam que faz a diferença, na implantação da melhoria contínua na organização, além 
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disso, Kirkpatrick e Locke (1991) afirmam que a liderança é uma atividade muito exigente e 

que há características que são pré-requisitos à liderança, para que ela seja eficaz, como: desejo 

de liderar, autoconfiança, honestidade, integridade, capacidade cognitiva e conhecimento da 

indústria. 

 Segundo Liker e Convis (2012, p.xiii) apud Van Dun, Hicks e Wilderom (2017), “a 

maior lacuna nas capacidades do movimento enxuto e a causa raiz do fracasso em muitos 

programas enxutos é a liderança”. 

 Lucey et al. (2005) ressaltam a importância da gestão para a filosofia lean e destacam 

as dez razões pelas quais projetos de lean fracassam, dentre elas, estão: falta de uma clara 

visão do líder, falta de comunicação efetiva, falha no senso de urgência, falta de engajamento 

dos funcionários, falta de dedicação na implementação.  

 Segundo Van Assen (2018), o uso de ferramentas e práticas lean é mínimo, mas não 

suficiente condição para implementação bem sucedida do lean, pois a cultura de melhoria e 

liderança lean também são fundamentais. 

 Segundo Poksinska, Swartling, e Drotz (2013), a liderança lean é um conjunto de 

competências, práticas e comportamentos de liderança para implementar a filosofia lean,  

incluindo um compromisso com o autodesenvolvimento e desenvolvendo os demais membros 

da equipe, permitindo a aprendizagem organizacional. Destacam que os valores mais 

importantes da filosofia da Toyota, conhecido como o “Verdadeiro Norte” são: espírito de 

desafio, kaizen diário (melhoria contínua), gemba, trabalho em equipe e respeito pelas 

pessoas. 

 A liderança servidora combina a motivação para liderar com a necessidade de servir, 

são motivadores, pois visam empoderar seus funcionários, através do desenvolvimento com 

humildade, autencidade, aceitação interpessoal e fornecendo a direção. O líder servo encoraja 

a autorrealização, atitudes de trabalho positivas, desempenho e um fortalecimento 

organizacional com foco na sustentabilidade e responsabilidade social corporativa (VAN 

DIERENDONCK, 2011), ou seja, devido a essas características, a liderança servidora, 

também tem sido associada com o lean. 

 Segundo Van Dun, Hicks e Wilderom (2017), os gestores enxutos eficazes 

transcendem seus interesses pessoais no sentido de alcançar um objetivo comum, conhecido 

como o conceito chamado de "autotranscendência" (SCHWARTZ et al., 2012). 

 Conforme afirmam, Van Dun e Wilderom (2016), em estudo realizado foi verificado a 

relação positiva entre a eficácia da equipe enxuta e a autotranscendência dos líderes e a 

relação negativa entre a eficácia da equipe enxuta e os valores de conservação dos líderes, e 
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concluíram que os líderes com predominância de autotranscendência promovem o 

compartilhamento de informações e a eficácia da equipe enxuta. Sosik et al., 2009 apud Van 

Dun e Wilderom (2016) afirmam que os valores de autotranscendência são particularmente 

eficazes se os líderes visam apoiar suas equipes ao invés de controlá-las. 

 Segundo Lu, Laux e Antony (2017), o lean é uma filosofia focada no cliente, que visa 

aumentar tanto satisfação dos clientes internos e externo, desta forma, requer líderes para 

obter uma perspectiva de “liderança de serviço”, o que significa atender aos clientes, 

reduzindo as atividades sem valor e aumentando a satisfação dos clientes. 

 Segundo Emiliani (1998), líderes que possuem comportamentos não enxutos, podem 

levar as organizações a prejuízos como demissões recorrentes, poucas recompensas, falta de 

confiança, trabalho individual e, consequentemente, os liderados se esforçam menos para 

alcançar os objetivos da organização. 

 Segundo Myerson (2013) afirmam que para uma implementação bem sucedida do lean 

deve haver a cultura do trabalho em equipe, envolvimento e comprometimento de todos, além 

disso, a empresa deve recompensar e reconhecer os funcionários pelo trabalho. O líder deve 

desenvolver alguns princípios orientadores como: qualidade, padronização, prazos curtos e 

melhoria contínua - e comunicar esses princípios a todos os envolvidos.   

 Wickramasinghe e Wickramasinghe (2011) afirmam que o funcionário que está ligado 

emocionalmente ao seu trabalho e possui um compromisso afetivo com o trabalho são 

essenciais para a implementação bem-sucedida do lean. 

 Afirma De Vries e Van Der Poll (2018) que uma liderança construtiva, humilde e de 

senso comum é importante para a formação de equipes, Ōhno (1988) apud De Vries e Van 

Der Poll (2018) ratifica que o trabalho em equipe é considerado essencial para organizações 

lean eficazes. 

 Em estudo realizado por Sahyaja, Rajeshkumar e Sekhararao (2018), os autores 

ressaltam dois tipos de liderança que precisam ser desenvolvidos e que estão diretamente 

associados à liderança lean: liderança transformacional e liderança compartilhada ou de 

equipe. A liderança da equipe é central para o lean e baseia-se em quem tem a experiência, 

capacidade e / ou ideia de melhoria assume a liderança, esse tipo de liderança compartilhada 

para o lean é um dos meios para realizar a participação ativa e a utilização das capacidades de 

todos os funcionários. 

 Segundo Van Assen (2018), a gerência deve facilitar ativamente a implementação do 

lean através da comunicação e estimular o uso de ferramentas e práticas lean para 

continuamente melhorar processos e atividades. O líder deve comunicar o significado do lean 
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e seu propósito, explicando o “Norte Verdadeiro”, ou seja, para que sentido estão os 

objetivos. Além disso, a gerência deve incentivar a melhoria contínua por meio de promoção 

da responsabilidade, empoderamento, formação do empregado, promoção do trabalho em 

equipe, comprometimento dos funcionários, através do seu envolvimento e participação na 

definição de metas e solução de problemas baseada em equipe. Garantir que as pessoas em 

várias partes da organização continuamente se esforcem para melhorar os processos para 

aumentar o desempenho dos negócios, essas são importantes tarefas de gestão na introdução e 

implementação lean. 

 Conforme Hines et al. (2004), a implementação da gestão enxuta requer líderes em 

todos os níveis organizacionais para mudar sua própria mentalidade e comportamento, que vai 

muito além da aplicação de um conjunto de ferramentas e técnicas, pois dimensões humanas 

de motivação, empoderamento e respeito pelas pessoas são muito importantes, esses 

elementos são fundamentais para a sustentabilidade a longo prazo de qualquer programa 

enxuto, independentemente do setor da indústria. 

 Segundo Mann (2009), 20% por cento do esforço em uma transformação para o uma 

organização lean é relacionados à implementação de práticas e ferramentas, enquanto 80% 

representa a mudança comportamental dos líderes. Hall (2006) apud Tortorella et. al. (2018) 

mostram que no que diz respeito às relações interpessoais dos líderes é fundamental 

estabelecer a relação de confiança com os subordinados, além do ensino e desenvolvimento. 

 Tortorella et. al. (2018) afirmam que a implementação enxuta deve ser colaborativa, 

delegada e excelente motivadora de seus subordinados. 

 Sahyaja, Rajeshkumar e Sekhararao (2018) afirmam que a liderança enxuta tem cinco 

princípios como: 

1. Cultura de melhoria 

2. Auto desenvolvimento 

3. Qualificação. 

4. Gemba 

5. Hoshankanri 

 Segundo Aij e Teunissen (2017), a cultura de melhoria na organização significa a 

constante luta pela perfeição, os líderes buscam evitar as falhas, essas são investigadas e 

cuidadas para cessar a causa-raiz dessa falha e evitar o máximo possível que ela ocorra 

novamente, para isso, todos da organização estão envolvidos no processo, os trabalhadores da 

linha de frente promovem o processo, enquanto os líderes coordenam as equipes e a resolução 

de problemas. A necessidade de autodesenvolvimento se baseia na ideia de que os líderes 
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devem aprender novas habilidades de liderança, os líderes lean devem se comportar como 

modelo e usar todas as suas habilidades para gerenciar. Funcionários qualificados podem 

participar mais e melhor do processo de melhoria contínua, resolução de problemas e outras 

habilidades enxutas. O gemba significa que o líder deve ir ao local do processo produtivo, 

analisá-lo e estudá-lo, de forma a entender melhor como as coisas funcionam, ir ao ambiente 

em que os processos de agregação de valor se incorporam ao produto/serviço, para entender o 

que acontece nas linhas de frente e entender os problemas e processos com os quais seus 

funcionários lidam. O hoshin kanri, às vezes chamado de “gerenciamento de metas” ou 

“implantação de políticas”, é um método de alinhamento de metas com foco no cliente em 

todos os níveis, fornecendo direção para as equipes em combinação para atingir metas de 

longo prazo. 

 

2.4.1.1 Competências líder lean (Framework) 

 

De acordo com a literatura, chegou-se a um conjunto de competências compatíveis 

com a liderança lean, conforme Quadro 2, abaixo. 

 

Quadro 2 – Competências líder lean encontradas na literatura 

Competência  Autores Destaques de Alguns Autores 

Foco e Apoio à 

Melhoria 

Contínua 

Dahlgaard-Park, Chen, Jang, and Dahlgaard 

(2013); Dean and Bowen (1994); Emiliani 

(2003); Emiliani and Emiliani (2013); Hellsten 

and Klefsjo (2000); Lakshman (2006); Liker 

and Convis (2012); Sosik and Dionne (1997); 

Waldman et al. (1998) apud Van Dun, Hicks e 

Wilderom (2017) 

 

Emiliani, 2003; Liker e Convis, 2012 apud 

Van Dun e Wilderom (2016) 

 

ADLER (1993) apud Camuffo e Gerli (2018) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e Van Dun e Wilderom 

(2016) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Trabalho em 

Equipe 

Beer (2003); Dean and Bowen (1994); 

Hellsten and Klefsjo (2000); Lakhsman 

(2006); Liker and Convis (2012); Waldman et 

al. (1998) apud Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

 

Waldman (1993); McLachlin (1997); 

Lakshman (2006); Lam et al. (2015); Netland 

et al. (2015) apud Van Assen (2018) 

 

ADLER, 1993 apud Camuffo e Gerli (2018) 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e Van Dun e Wilderom 

(2016) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência. 
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Foco no Cliente 

Dahlgaard-Park et al. (2013); Dean and Bowen 

(1994); Hellsten and Klefsj€o (2000); 

Lakhsman (2006); Waldman et al. (1998) apud 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Womack et al., 1990 apud Van Dun e 

Wilderom (2016) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência. 

Respeito pelas 

pessoas 

Emiliani (2003); Emiliani and Emiliani (2013); 

Liker and Convis (2012) apud Van Dun, Hicks 

e Wilderom (2017) 

 

Emiliani (1998) 

Mann (2009) 

Bicheno e Holweg, 2009; Emiliani, 2003; 

Jabnoun, 2001; Liker e Convis, 2012 apud Van 

Dun e Wilderom (2016)  

 

Liker (2004); Choi and Liker (1995) apud Van 

Assen (2018) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Humildade 

Liker (2004); Choi and Liker (1995) apud Van 

Assen (2018) 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Emiliani (1998) 

Mann (2009) 

 

Bicheno e Holweg, 2009; Jabnoun, 2001 apud 

Van Dun e Wilderom (2016) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Persistência 

Sosik and Dionne (1997); Cua et al. (2001); 

Peng, Schroeder, and Shah (2008); Flynn and 

Flynn (2004); Netland, Schloetzer, and 

Ferdows (2015) apud Van Assen (2018) 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Construindo e 

promovendo 

cultura de 

confiança 

 

 

 

 

Jabnoun (2001) apud Van Dun e Wilderom 

(2016) 

 

Emiliani (1998)  

 

Sosik and Dionne (1997); Browning and Heath 

(2009) apud Van Assen (2018) 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 
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Compartilha-

mento de 

Informações 

Lakhsman (2006); Waldman (1993) apud Van 

Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Choi and Eboch (1998); 

Waldman (1993); Done 

et al. (2011) apud Van Assen (2018) 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência. 

Fornecem 

feedback aos 

membros das 

equipes 

Choi and Eboch (1998); 

Waldman (1993); Done 

et al. (2011) apud Van Assen (2018) 

 

Waldman (1993); Doeleman et al. (2012) apud 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Gerenciamento 

por fatos 

Dahlgaard-Park et al. (2013); Hellsten and 

Klefsjo (2000) apud Van Dun, Hicks e 

Wilderom (2017) 

Choi and Eboch (1998); 

Dahlgaard, Pettersen, and 

Dahlgaard-Park (2011); Done et 

al. (2011); Lam et al. (2015); 

Netland et al. (2015) apud Van 

Assen (2018): Acrescenta ao 

gerenciamento de dados a 

gestão dados objetivos, visuais 

monitoramento de desempenho 

racional persuasão 

Compromisso 

com a gestão 

Hellsten and Klefsjo (2000); Larsson and 

Vinberg (2010) apud Van Dun, Hicks e 

Wilderom (2017) 

 

Honestidade 

Emiliani (1998) 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

  

Van Dun e Wilderom (2016) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e Van Dun e Wilderom 

(2016) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência. 

Responsabilida-

de 

Jabnoun, 2001 apud Van Dun e Wilderom 

(2016) 

 

McLachlin (1997); Flynn and Flynn (2004); 

Peng 

et al. (2008); Netland et al. (2015) apud Van 

Assen (2018) 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) e Van Dun e Wilderom 

(2016) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência. 

 

Ohno (1988), Shook (2008) 

apud Camuffo e Gerli (2018): 

Destaca a responsabilidade 

gerencial 
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Promoção do 

empregado 

McLachlin (1997); Flynn and Flynn (2004); 

Peng et al. (2008); Netland et al. (2015) apud 

Van Assen (2018) 

 

Franqueza (ser 

aberto sobre 

suas próprias 

visões de 

trabalho e 

sentimentos) 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Espírito aberto 

Jabnoun, 2001 apud Van Dun e Wilderom 

(2016) 

 

Peng et al. (2008); Browning 

and Heath (2009); Done, 

Voss, and Rytter (2011)  apud Van Assen 

(2018) 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Foco no "Norte 

Verdadeiro" 

(objetivo) 

Peng et al. (2008); Browning 

and Heath (2009); Done, 

Voss, and Rytter (2011)  apud Van Assen 

(2018) 

 

Laureani e Antony (2017) 

 

Emiliani (1998) 

 

McMahon (2014) apud Sahyaja, Rajeshkumar 

e Sekhararao (2018) 

Laureani e Antony (2017): 

Líderes lean são direcionados 

para o propósito/objetivo e 

mantém o foco. 

 

Emiliani (1998): Afirma sobre a 

retidão, que é a virtude de 

seguir, sem desvios com foco 

no objetivo. 

 

McMahon (2014) apud Sahyaja, 

Rajeshkumar e Sekhararao 

(2018): Ressalta que o líder lean 

é focado. 

Comunicação 

sobre o futuro 

Peng et al. (2008); Browning 

and Heath (2009); Done, 

Voss, and Rytter (2011)  apud Van Assen 

(2018) 

 

Acessíveis aos 

seus 

funcionários 

Hirak et al., 2012; Wong et al., 2010 apud Van 

Dun e Wilderom (2016) 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência e que os 

líderes lean possuem a 

comunicação aberta/acessível. 

Orientação para 

a realização 
Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Motivação dos 

Funcionários 

Lakhsman (2006); Found and Harvey (2006); 

Larsson and Vinberg (2010); Oakland (2011) 

apud Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Lucey et al. (2005) 

 

Angelis et al., 2011; Pamfilie et al., 2012; 

Dombrowski e Mielke, 2014; Gelei et al., 2015 

apud Tortorella et. al. (2018) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 
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Envolvem os 

funcionários 
Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Celebração e 

reconhecimento 

do sucesso 

Waldman (1993); Done et al. (2011); Netland 

et al. (2015) apud Van Assen (2018) 

 

Emiliani (1998); Found and Harvey (2006);  

Waldman (1993) apud Van Dun, Hicks e 

Wilderom (2017) 

Lucey et al. (2005) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Coaching de 

equipes  
(ajuda o grupo a 

se desenvolver e 

atingir resultados 

e metas, extraindo 

o máximo de 

comprometimento

, para que 

busquem soluções 

de melhoria) 

Waldman (1993); McLachlin (1997); 

Lakshman (2006); Lam et al. (2015); Netland 

et al. (2015) apud Van Assen (2018) 

 

Lakhsman (2006); Liker and Convis (2012); 

Sosik and Dionne (1997); Waldman (1993) 

apud Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Visita ao "Chão 

de Fábrica" 

Emiliani (2003); Larsson and Vinberg (2010); 

Waldman et al. (1998); Martínez-Jurado et al. 

(2013) apud Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Constrõem a 

Verdade 

Emiliani (1998); Larsson and Vinberg (2010); 

Sosik and Dionne (1997) apud Van Dun, 

Hicks e Wilderom (2017) 

 

Comprometi-

mento com o 

autodesenvolvi-

mento 

Liker and Hoseus (2008), Liker and Meier 

(2007) apud Camuffo e Gerli (2018) 

 

Emiliani (1998); Liker and Convis (2012); 

Larsson and Vinberg (2010) apud Van Dun, 

Hicks e Wilderom (2017) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

 

Atuam como os 

professores e 

treinadores de 

suas equipes 

Liker and Convis (2012), Liker and Ballé 

(2013),  Van Dun and Wilderom (2016) apud 

Camuffo e Gerli (2018) 

 

Poksinska, Swartling e Drotz (2013) 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Camuffo e Gerli (2018) 

ressaltam como ponto forte para 

líderes lean eficazes. 

 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes e 

ressaltam que os líderes lean 

treinam seus colaboradores para 

os princípios lean. 

Criam visão e 

objetivos 

Laohavichien et al. (2011); Liker and Convis 

(2012); Oakland (2011) apud Van Dun, Hicks 

e Wilderom (2017) 

 

Orientação de 

longo prazo 

 

 

Emiliani (1998); Nwabueze (2011); Sosik and 

Dionne (1997) apud Van Dun, Hicks e 

Wilderom (2017) 
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Estímulo 

Intelectual 

Doeleman et al. (2012); Laohavichien et al. 

(2011); Waldman (1993) apud  Van Dun, 

Hicks e Wilderom (2017) 

 

Linderman, Schroeder, and Choo (2006); 

Laohavichien et al. (2011); Waldman (1993) 

apud Van Assen (2018) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

 

Definir e 

priorizar metas 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

 

Linderman, Schroeder, and 

Choo (2006); Laohavichien et 

al. (2011); Waldman (1993) 

apud Van Assen (2018): 

Complementam que os líderes 

lean possuem altas expectativas 

com metas ambiciosas. 

Usam a 

capacidade das 

pessoas 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Ouve os 

colaboradores 

Emiliani (1998); Nwabueze (2011); Waldman 

et al. (1998) apud Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) 

 

Emiliani (1998) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Visivelmente 

aplicam o lean 

Emiliani (1998); Waldman (1993) apud Van 

Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Laureani e Antony (2017) 

Mann (2009) 

Laureani e Antony (2017): 

Afirmam que o líder lean aplica 

e carrega o lean como filosofia. 

Desenvolvem 

estratégias 

claras 

Oakland (2011); Larsson and Vinberg (2010) 

apud Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 
 

Avaliação de 

desempenho 
(líderes com 

aplicações mais 

avançadas de 

práticas de 

operação enxuta 

tendem a avaliar o 

desempenho 

referindo-se ao 

estado dos 

processos pelos 

quais são 

responsáveis, com 

rapidez e 

frequência e 

feedbacks.) 

Deming (1986), Byrne (2012), Koenigsaecker 

(2009), Dibia et al. (2014) apud Camuffo e 

Gerli (2018) 

Camuffo e Gerli (2018) 

ressaltam como ponto forte para 

líderes lean eficazes. 

 

Found and Harvey (2006) apud 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017), Lucey et al. (2005): 

Acrescentam o monitoramento. 

Credibilidade 
Spendlove (2007) apud Lu, Laux, Antony 

(2017) 
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Experiência 
Spendlove (2007) apud Lu, Laux, Antony 

(2017) 
 

Comunicação 

eficaz de forma 

a estabelecer e 

utilizar sistemas 

de comunicação 

verbal e visual 

Spendlove (2007) apud Lu, Laux, Antony 

(2017) 

 

Laureani e Antony (2017) 

 

Womack e Jones (2003); Spear (2004) apud 

Tortorella et. al. (2018) 

 

Lideram pelo 

exemplo 
Laureani e Antony (2017)  

Flexibilidade 

Laureani e Antony (2017) 

 

McMahon (2014) apud Sahyaja, Rajeshkumar 

e Sekhararao (2018) 

 

Visibilidade dos 

líderes 
(significando que 

o líder deve estar 

à frente da 

jornada de 

implantação do 

lean nas 

organizações, 

liderando 

pessoalmente e 

sendo identificado 

como tal líder) 

Laureani e Antony (2017)  

Inspiradores 

Peng et al. (2008); Browning and Heath 

(2009); Done, Voss, and Rytter (2011)  apud 

Van Assen (2018) 

 

Laureani e Antony (2017) 

McMahon (2014) apud Sahyaja, 

Rajeshkumar e Sekhararao 

(2018): Complementa 

afirmando que os líderes lean 

são inspiradores e firmes. 

Exigentes 
McMahon (2014) apud Sahyaja, Rajeshkumar 

e Sekhararao (2018) 
 

Indulgentes 
McMahon (2014) apud Sahyaja, Rajeshkumar 

e Sekhararao (2018) 
 

Resiliente 
McMahon (2014) apud Sahyaja, Rajeshkumar 

e Sekhararao (2018) 
 

Delegação 

correta e clara 
(definem 

claramente os 

papéis e 

responsabilidade 

dos subordinados 

de forma 

harmônica e 

simbiótica) 

Laureani e Antony (2017) 

 

Angelis et al. (2011); Pamfilie et al. (2012); 

Dombrowski e Mielke (2014); Gelei et al. 

(2015) apud Tortorella et. al. (2018) 

 

Sosik and Dionne (1997); Cua et al. (2001); 

Peng, Schroeder, and Shah (2008); Flynn and 

Flynn (2004); Netland, Schloetzer, and 

Ferdows (2015) apud Van Assen (2018) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

 

Comprometi-

mento com a 

qualidade dos 

produtos/serviços 

Waldman et al. (1998) apud Van Dun, Hicks e 

Wilderom (2017) 
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Tomar medidas 

reais para a 

implementação 

do lean 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Solicitam ideias Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

Van Dun, Hicks e Wilderom 

(2017) ressaltam como ponto 

forte para líderes lean eficazes. 

Transcendem os 

interesses 

pessoais para o 

objetivo comum 

(autotranscen-

dência) 

Van Dun, Hicks e Wilderom (2017) 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência. 

Integridade 
(lidar 

honestamente com 

informações 

pessoais) 

Van Dun e Wilderom (2016) 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência. 

Justiça (tratando 

os outros de 

forma justa) 
Van Dun e Wilderom (2016) 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

fazem associação desta 

competência aos valores ligados 

a autotranscendência. 

Autoconsciência Emiliani (1998)  

Compaixão Emiliani (1998)  

Calma Emiliani (1998)  

Quietude Emiliani (1998)  

Reflexão 

gerencial 

Emiliani (1998) 

 

Rother (2009), Shook (2008), Womack (2011) 

apud Camuffo e Gerli (2018) 

 

Benevolência Emiliani (1998)  

Consistentes 

Emiliani (1998) 

 

Laureani e Antony (2017) 

 

Generosidade Emiliani (1998)  

Paciência Emiliani (1998)  

Humor Emiliani (1998)  

Compreensão Emiliani (1998)  

Observador Emiliani (1998)  

Sinceridade 

Emiliani (1998) 

 

Van Dun e Wilderom (2016) 

Van Dun e Wilderom (2016) 

ressaltam como ponto forte para 

líderes lean eficazes. 

Equanimidade 

(igualdade para 

com todos) 

Emiliani (1998)  

Objetividade Emiliani (1998)  

Disciplina Emiliani (1998)  

Sabedoria Emiliani (1998)  

Equilibrado 

 

Emiliani (1998) 
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Foco 

Organizacional 
(líderes lean ao 

invés de se 

concentrar em 

questões 

funcionais, eles 

prestam mais 

atenção ao fluxo 

horizontal de 

valor ao longo de 

todo o processo 

produtivo, em 

diferentes 

departamentos e 

organizações) 

Womack (2011) apud Camuffo e Gerli (2018) 

Camuffo e Gerli (2018) 

ressaltam como ponto forte para 

líderes lean eficazes. 

Habilidade em 

realizar 

planejamento 

Jackson (2006) apud Camuffo e Gerli (2018)  

Versatilidade 

gerencial 

Liker (2004), Van Dun et al. (2017) apud 

Camuffo e Gerli (2018) 

Camuffo e Gerli (2018) 

ressaltam como ponto forte para 

líderes lean eficazes. 

Tomada de 

decisão 

Liker (2004), Shook (2008), Hines et al. 

(2011), Spear (2004) apud Camuffo e Gerli 

(2018) 

 

Nogueira, Sousa e Moreira (2018) 

 

Solução de 

problemas 

Spear and Bowen (1999), Nonaka and 

Takeuchi (1995), Rother (2009) apud Camuffo 

e Gerli (2018) 

 

Desenvolvimen-

to de Padrões 

 

Mann (2012), Emiliani (2008), Liker and 

Franz (2011) apud Camuffo e Gerli (2018) 
 

Preocupam-se 

com as 

necessidades dos 

seus 

colaboradores 

Liker and Convis (2012), Liker and Ballé 

(2013), Angelis et al. (2011) apud Camuffo e 

Gerli (2018) 

Camuffo e Gerli (2018) 

ressaltam como ponto forte para 

líderes lean eficazes. 

Mentalidade 

gerencial 

 

Rother (2009), Found and Harvey (2006) apud 

Camuffo e Gerli (2018) 
 

Gostam de 

desafio 

 

Emiliani (2003, 2008), Bhasin and Burcher 

(2006) apud Camuffo e Gerli (2018) 
 

Compromisso 

com a liderança 

Womack e Jones (2003); Spear (2004) apud 

Tortorella et. al. (2018) 

 

Sosik and Dionne (1997); Cua et al. (2001); 

Peng, Schroeder, and Shah (2008); Flynn and 

Flynn (2004); Netland, Schloetzer, and 

Ferdows (2015) apud Van Assen (2018) 
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Colaboração e 

Cooperação 

Angelis et al. (2011); Pamfilie et al., (2012); 

Dombrowski e Mielke, 2014; Gelei et al 

(2015) apud Tortorella et. al. (2018) 

 

Waldman (1993); McLachlin (1997); 

Lakshman (2006); Lam et al. (2015); Netland 

et al. (2015) apud Van Assen (2018) 

 

Jabnoun (2001); Liker e Convis (2012); 

Womack et al. (1990) apud Van Dun e 

Wilderom (2016) 

 

Empoderamento 

dos funcionários 

Jabnoun (2001); Liker e Convis (2012); 

Womack et al. (1990) apud Van Dun e 

Wilderom (2016) 

 

Empatia 
Jabnoun (2001) apud Van Dun e Wilderom 

(2016) 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

2.5 Aplicação das competências ao questionário da pesquisa 

 

 Conforme pode-se analisar foram encontrados no total 85 competências vinculadas aos 

líderes lean, porém, necessitou-se realizar uma garimpagem dessas competências para realizar 

o questionário da pesquisa. Desta forma, utilizou-se o critério de quantidade de autores que 

citam a determinada competência, a fim de avaliar sua relevância na literatura. 

 Portanto, na Tabela 3, organizou-se em ordem decrescente de quantidade de citações 

as competências: 

Tabela 3 – Competências líder lean aplicadas ao questionário de pesquisa 

Competência Quantidade de Citações/Autores 

Trabalho em Equipe 13 

Foco e Apoio à Melhoria Contínua 12 

Colaboração e Cooperação 12 

Respeito pelas pessoas 11 

Delegação correta e clara (definem claramente os 

papéis e responsabilidade dos subordinados de 

forma harmônica e simbiótica) 

11 

Coaching de equipes (ajuda o grupo a se 

desenvolver e atingir resultados e metas, 

extraindo o máximo de comprometimento, para 

que busquem soluções de melhoria) 

10 

Motivação dos Funcionários 9 

Humildade 7 

Compartilhamento de Informações 7 
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Responsabilidade 7 

Celebração e reconhecimento do sucesso 7 

Estímulo Intelectual 7 

Compromisso com a liderança 7 

Foco no Cliente 6 

Persistência  6 

Fornecem feedback aos membros das equipes 6 

Foco no "Norte Verdadeiro" (objetivo) 6 

Comprometimento com o autodesenvolvimento 6 

Construindo e promovendo cultura de confiança 5 

Espírito aberto 5 

Atuam como os professores e treinadores de suas 

equipes 

5 

Tomada de decisão 5 

Comunicação eficaz de forma a estabelecer e 

utilizar sistemas de comunicação verbal e visual 

4 

Visita ao "Chão de Fábrica" 4 

Promoção do empregado 4 

Ouve os colaboradores 4 

Visivelmente aplicam o lean 4 

Avaliação de desempenho (líderes com aplicações 

mais avançadas de práticas de operação enxuta 

tendem a avaliar o desempenho referindo-se ao 

estado dos processos pelos quais são responsáveis, 

com rapidez e frequência e feedbacks.) 

4 

Inspiradores 4 

Reflexão gerencial 4 

Honestidade 3 

Comunicação sobre o futuro 3 

Constroem a Verdade 3 

Criam visão e objetivos 3 

Orientação de longo prazo 3 

Solução de problemas 3 

Desenvolvimento de Padrões 3 

Preocupam-se com as necessidades dos seus 

colaboradores 

3 

Empoderamento dos funcionários 3 

Transcendem os interesses pessoais para o 

objetivo comum (autotranscendência) 

2 

Gerenciamento por fatos 2 

Compromisso com a gestão 2 

Acessíveis aos seus funcionários 2 

Definir e priorizar metas 2 

Desenvolvem estratégias claras 2 

Flexibilidade 2 

Consistentes 2 

Sinceridade 2 

Versatilidade gerencial 2 
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Mentalidade gerencial 2 

Gostam de desafio 2 

Franqueza (ser aberto sobre suas próprias visões de 

trabalho e sentimentos) 

1 

Orientação para a realização 1 

Envolvem os funcionários 1 

Usam a capacidade das pessoas 1 

Credibilidade 1 

Experiência 1 

Lideram pelo exemplo 1 

Visibilidade dos líderes (significando que o líder 

deve estar à frente da jornada de implantação do lean 

nas organizações, liderando pessoalmente e sendo 

identificado como tal líder) 

1 

Exigentes 1 

Indulgentes 1 

Resiliente 1 

Comprometimento com a qualidade dos 

produtos/serviços 

1 

Tomar medidas reais para a implementação do lean 1 

Solicitam ideias 1 

Integridade (lidar honestamente com informações 

pessoais) 

1 

Justiça (tratando os outros de forma justa) 1 

Auto consciência 1 

Compaixão 1 

Calma 1 

Quietude 1 

Benevolência 1 

Generosidade 1 

Paciência 1 

Humor 1 

Compreensão 1 

Observador 1 

Equanimidade (igualdade para com todos) 1 

Objetividade   1 

Disciplina 1 

Sabedoria 1 

Equilibrado 1 

Foco Organizacional(líderes lean ao invés de se 

concentrar em questões funcionais, eles prestam mais 

atenção ao fluxo horizontal de valor ao longo de todo 

o processo produtivo, em diferentes departamentos e 

organizações) 

1 

Habilidade em realizar planejamento 1 

Empatia 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Ressalta-se que: 

- Optou-se por eleger como parte da pesquisa as competências com até 5 citações; 

- Embora as competências: “Comunicação eficaz de forma a estabelecer e utilizar sistemas de 

comunicação verbal e visual” (4 citações); Visita ao "Chão de Fábrica" (4 citações); 

“Transcendem os interesses pessoais para o objetivo comum (autotranscendência)” (2 

citações) não estejam  incluídas no critério de 5 citações, foram consideradas como relevantes 

para serem testadas no questionário, pois: comunicação eficaz entre os lideres e equipes, por 

diversas vezas foi citado na literatura deste trabalho como competência relevante para um 

líder; Visita ao “Chão de Fábrica” representa o Gemba, que faz parte de um dos pilares da 

filosofia lean, por fim, o conceito de autotranscedência, apresentado neste trabalho, mostra-se 

igualmente relevante pois este conceito apresentou-se intimamente ligado as competências de 

um líder lean. 

- Optou-se por juntar as competências: “Foco em Equipe” e “Colaboração e Cooperação” por 

obterem o mesmo conceito; “Fornecem feedback aos membros das equipes” e “Comunicação 

eficaz de forma a estabelecer e utilizar sistemas de comunicação verbal e visual” serão 

agregadas em mesma questão da pesquisa ligada à comunicação verbal e visual; 

“Responsabilidade” e “Compromisso com a liderança” foram agregados na mesma questão 

ligada a responsabilidade com os compromissos profissionais; “Persistência” e “Foco no 

"Norte Verdadeiro" (objetivo)” também foram agrupados na mesma questão de pesquisa. 

 Portanto, a partir desses critérios 21 competências foram selecionadas para compor o 

questionário de pesquisa, acrescidas de 6 competências, que foram oriundas das sugestões dos 

especialistas lean após a aplicação do questionário piloto. Totalizando 27 competências 

(variáveis) a serem analisadas na pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 Aspectos metodológicos 

  

 Para a realização deste trabalho foram realizadas diversas pesquisas, que segundo 

Sekaran (2007, p. 4) apud Gray (2012), pesquisa “é um esforço sistemático e organizado para 

investigar um problema específico que precisa de solução”. Além disso, segundo Gray (2012) 

a pesquisa pode ser tanto básica, que está relacionada ao esclarecimento, à construção ou à 
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validação de uma teoria ou aplicada, que é o caso deste trabalho, pois busca atingir resultados 

mensuráveis para uma organização.  

Além disso, realizou-se o estudo aprofundado dos materiais, segundo Barros e Lehfeld 

(2007), estudo significa um processo investigatório resultando em informes e conclusões 

sejam elas quantitativas ou qualitativas, por isso, foram necessários, principalmente, estudos 

sobre o tema liderança lean. 

 Este trabalho foi realizado utilizando-se de metodologia, que é estudo ou ciência do 

caminho para facilitar o conhecimento é chamado de metodologia. (MAGALHÃES, 2005). 

Além disso, métodos de trabalho foram aplicados, que pode ser conhecido como um conjunto 

de técnicas, que se aplica para chegar a uma conclusão científica (MASCARENHAS, 2012), 

em outras palavras, método é considerado uma ordem que se deve impor aos processos para 

atingir um resultado. (CERVO, BERVIAN, SILVA, 2007) 

 Desta forma, para o desenvolvimento deste trabalho, os seguintes métodos foram 

aplicados, de acordo com a natureza que segue: 

 - Segundo o objetivo geral: exploratória, pois foi realizado um levantamento 

bibliográfico acerca do assunto buscando mais familiaridade, analisando o problema para, 

após facilitar o estudo do mesmo (MASCARENHAS, 2012), buscando esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, com base na formulação do problema. (GIL, 2002). 

- É descritiva, pois descreve características de determinada população e estabelece 

relações entre variáveis, e como os métodos de coletas de dados foram utilizados o 

questionário, que um instrumento padronizado (GIL, 2002), entrevista, e revisão sistemática 

da base de dados Scopus e Scielo. Com isso, tem por objetivo conhecer, entender e descrever 

o comportamento dos líderes lean, entendo como devem ser seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes. (VERGARA, 1998) 

- Segundo o propósito da pesquisa: pesquisa aplicada, pois o problema neste trabalho 

será analisado em um contexto, onde busca-se soluções para os desafios enfrentados no 

ambiente específico (MASCARENHAS, 2012), de uma coordenação de curso de uma IES 

privada;  

- É considerada bibliográfica, pois serão utilizadas pesquisas bibliográficas, como: 

livros, revistas, sites de domínio público, materiais já publicados como: artigos, teses e 

dissertações. 

- Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, esta pesquisa pode ser 

classificada como quantitativa e qualitativa, pois segundo Gray (2012), para ser de natureza 

mista deve, pelo menos, abordar um método quantitativo: aplicação de questionário tipo 
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survey com especialistas em lean e, após, outro método que é o qualitativo, que compõe 

entrevistas com coordenadores de uma IES privada. Segundo Flick (2006) apud Gray (2012), 

a pesquisa qualitativa pode adotar diversos métodos, como: observações, entrevistas, 

questionários e análise documental, utiliza-se de dados baseados em textos e tem o foco de 

pesquisa indutivo, segundo Gray (2012), os dados qualitativos servem de importante fonte de 

dados, por outro lado a pesquisa quantitativa trata os dados utilizando técnicas estatísticas, ou 

seja, a natureza dos dados é baseado em números, além de ter característica objetivista e 

dedutiva. 

O questionário possui o formato perguntas fechadas, que segundo Gray (2012, 

p.282), “uma pergunta fechada é aquela em que se oferece ao respondente um conjunto de 

resposta pré-elaboradas como “sim/não”, “verdadeiro/falso”, respostas de múltipla escolha, ou 

a oportunidade de escolher entre vários números representando a força de sentimento ou 

atitude”. Após, as análises das respostas serão avaliadas quantitativamente, para uma melhor 

compreensão dos dados, adotou-se a utilizar a Escala Likert para as respostas das perguntas, 

por fim, nas análises resultantes, deseja-se verificar as respostas do questionário com a 

literatura estudada. 

 

3.2 Etapas da pesquisa 

 

 Este item tem como objetivo demonstrar o caminho percorrido e as técnicas de 

pesquisa aplicadas para o cumprimento dos objetivos, para que haja uma compreensão do 

processo de construção deste estudo. A Figura 3 apresenta de forma sumária a estruturação da 

pesquisa. 
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Figura 3 – Estratégia da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

As etapas 1 e 2  consistiram em realizar um levantamento de dados da literatura, 

utilizando-se das bases Scopus e Scielo dos principais conceitos sobre liderança lean para 

suportar a pesquisa survey. A escolha por essas bases deu-se pela possibilidade de acesso, 

credibilidade e qualidade das publicações e abrangência do conteúdo exposto. 

A terceira etapa consistiu em realizar um framework com as competências do líder 

para a implantação do lean, a partir da literatura estudada na revisão da literatura. 

A quarta etapa tem como objetivo realizar uma coleta de dados, através do uso do 

levantamento tipo survey (questionário), aos especialistas em lean, a fim de entender quais as 

competências, que se aplicam em maior ou menor grau, dos líderes na implantação de lean em 

serviços. Segundo Figueiredo (2004) apud Martins e Ferreira (2011), a pesquisa survey ocorre 

a partir de uma coleção de dados quantificáveis que após análise podem exprimir padrões e 

obter conclusões dos dados, ainda segundo Babbie (1999) apud Martins e Ferreira (2011), o 

tipo de survey aplicado possui as seguintes características: 

- é o exploratório, pois objetiva funcionar como função de investigação sobre o tema 

liderança lean em serviços; 

- é um survey do tipo intersecccional, pois será realizada a pesquisa em um único 

intervalo de tempo; 

- quanto à amostragem do survey utilizou-se a amostragem probabilística, pois todos 

os membros da população possuem igual oportunidade de serem escolhidos na amostra; 
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- quanto as variáveis do survey, de acordo com Lapponi (2000, p. 6) e Pereira (1999, p. 

44) apud Martins e Ferreira (2011), utilizou-se do tipo qualitativa nominal: categorias, sendo 

que cada categoria é independente uma das outras. 

- além disso, optou-se por utilizar a escala likert para medir as variáveis do 

questionário survey. 

As etapas 5 e 6 consistem  a partir da aplicação do questionário na análise dos 

resultados obtidos, em que se buscou propor um conjunto de competências e de resultados 

associados entre si, relativo ao desempenho do líder na implantação de lean em serviços. 

Assim, na última etapa (7), está composta por avaliar a aplicabilidade das 

competências de um líder lean geradas da pesquisa de campo com os especialistas, através da 

realização de entrevistas com coordenadores de curso superior de uma IES privada, para que 

os processos acadêmicos administrativos sejam realizados com efetividade.  

 

3.3 Análise bibliométrica 

 

Foi realizada a análise bibliométrica com o intuito de localizar estudos relevantes 

existentes com base na questão de pesquisa formulada anteriormente, para avaliar e sintetizar 

suas respectivas contribuições. Os artigos selecionados nessa busca constituem o portfólio 

bibliográfico (PB), amostra de documentos com maior representatividade para responder a 

questão da pesquisa. 

 O portfólio bibliográfico da pesquisa é composto de artigos e revisões publicados em 

periódicos e revistas nacionais e internacionais, a pesquisa considera inclusive documentos 

aceitos em 2019. A pesquisa realizada visa fundamentar a revisão da literatura com o intuito 

de apresentar o que está consolidado na literatura, bem como o estado da arte em relação ao 

tema abordado. 

 Para a garimpagem dos artigos utilizou-se o método de Webiblioming, proposto por 

Costa (2010), este modelo é considerado uma interseção entre a Bibliometria, Bibliomining e 

Webmetria e segue algumas etapas, as quais são: definir da amostra da pesquisa; pesquisar na 

amostra com as palavras-chave; identificar periódicos com maior número de publicação 

acerca do tema; identificar os autores com maior número de publicação; identificar ciclos de 

maior produção e, por fim, selecionar os artigos que compõem o núcleo de partida para a 

pesquisa, a seguir, os passos foram seguidos para, posteriormente, elaborar o framework com 

o portfólio bibliográfico. 



58 

 

3.3.1 Definição da amostra 

 

 A amostra da pesquisa será baseada nos artigos indexados em duas bases online na 

base SCOPUS, onde o acesso é através do portal de periódicos CAPES e na base SCIELO. A 

pesquisa teve início em Março/2019 e contempla todos os anos que estavam disponíveis na 

base até a data de 21 de Março de 2019. 

 
3.3.2 Pesquisa na amostra 

 

 Na busca através do portal CAPES (Scopus) e na base SCIELO utilizaram-se palavras-

chaves específicas, claras e objetivas para construir um portfólio de artigos que são aderentes 

ao tema em estudo. 

 Os termos foram colocados para busca em “Article title”, “Abstract” e “Keywords”, 

optou-se por refinar a pesquisa para “Articles” e “Reviews”. 

 Na Tabela 4, observa-se o resultado da pesquisa e as frases de pesquisa. 

 

Tabela 4 – Frases de pesquisa e respectivos resultados na busca nas bases 

Frases de Pesquisa SCOPUS SCIELO 

 Quantidade 

de Registro 

Quantidade de 

Registro 

“Lean” AND “Leadership” 

 
479 1 

 

“Lean” AND “Liderança” 

 

1 0 

 

TOTAL (Sem descartar registros em 

duplicidade) 

480 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 
 

 Observa-se que com essas frases de pesquisa foi possível obter uma grande quantidade 

de registro, optando-se por não buscar demais termos similares e realizar a garimpagem em 

cima desses artigos encontrados. 

Com auxílio do Microsoft Office Excel foi feita a organização dos artigos 

encontrados para a geração de gráficos, a fim de realizar as análises bibliométricas, que tem o 

intuito de fornecer as seguintes informações: os autores com o maior número de documentos 

publicados, os periódicos que possuem interesse em publicações na área delimitada pelo 
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estudo, análise da cronologia das produções (anos de maior publicação), principais áreas de 

conhecimento ligadas ao assunto e os países que mais se interessam pelo assunto.  

Para o maior refinamento dos artigos encontrados, seguiram-se os seguintes passos: 

 - Exclusão de registros em duplicidade: Analisando-se os artigos encontrados, 

identificou-se que o termo da pesquisa em português na base SCOPUS (que gerou a 

quantidade de 1 registro encontrado) apresenta-se em duplicidade, quando realizou-se a busca 

do termo em inglês, desta forma esse registro foi devidamente excluído, ou seja, ficando um 

total de 479 artigos a serem analisados na base SCOPUS e 1 na base SCIELO. 

 - Exclusão por idioma: Foram considerados somente idiomas: Português, Inglês e 

Espanhol, desconsiderando Alemão, Sueco, Chinês, Francês, Japonês e Esloveno, ficando um 

total de 461 artigos na base SCOPUS e 1 artigo na base SCIELO. 

 - Palavras-chaves: A seguir limitou-se a pesquisa com artigos que continham as 

seguintes palavras-chave, para melhor aderência ao tema: “leadership”, "Organization And 

Management", "Lean", “Lean Production", "Six Sigma", "Lean Manufacturing", 

"Management", "Lean Management", "Lean Six Sigma", "Change Management", "Critical 

Success Factors", "Transformational Leadership”, "Lean Leadership" e "Lean 

Implementation". Com isso, resulta-se em 315 da base SCOPUS e 1 SCIELO.  

 Optou-se por continuar a análise bibliográfica com os artigos encontrados na base 

SCOPUS, pois o único artigo encontrado na base SCIELO não se apresentou relevante para o 

tema abordado na pesquisa. 

 

 Abaixo, segue, exatamente como ficou a busca na base SCOPUS: 

( TITLE-ABS-KEY ( lean )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( leadership ) )  AND  DOCTYPE ( ar  OR  re )  AND  ( EXCLUDE ( LANGUAGE ,  

"German" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "Swedish" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE ,

  "Chinese" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "French" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE 

,  "Japanese" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "Slovenian" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Leadership" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Organization And Management" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Lean" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Lean 

Production" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Six Sigma" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Lean Manufacturing" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Management" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Lean 

Management" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Lean Six Sigma" )  OR  LIMIT-
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TO ( EXACTKEYWORD ,  "Change Management" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Critical Success Factors" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Transformational Leadership" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Lean Leadership" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Lean Implementation" ) )  

 

3.3.3 Principais áreas do conhecimento ligadas ao assunto 

O Gráfico 1 determina a distribuição das publicações em relação às áreas de 

conhecimento abordadas nas pesquisas. 

 

Gráfico 1 – Distribuição das publicações por área de conhecimento 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da base SCOPUS (2019) 

 

Conforme o Gráfico 1 é possível constatar que as principais áreas de conhecimento 

das pesquisas são: Negócios, Gestão e Contabilidade; Medicina; Engenharia; Ciência da 

Decisão; Enfermagem e Ciências Sociais, o que mostra ser um tema multidisciplinar com 

forte aderência às palavras-chave definidas para a pesquisa. Percebe-se também que a maior 

parte dos artigos é da área de Negócios, Gestão e Contabilidade (26% do total) e da área de 

Medicina (24% do total). 
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3.3.4 Países que mais se interessam pelo assunto 

 

Em seguida, propôs-se identificar a localização dos pesquisadores que apresentam 

uma produção científica mais frequente sobre o tema, a fim de ajudar no conhecimento dos 

países que estão mais aderentes e são considerados um campo fértil para as pesquisas 

científicas do ramo. No Gráfico 2  pode-se visualizar a distribuição dos documentos por país. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das publicações nos países 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da base SCOPUS (2019) 

 

 

No total houve participação de 44 países diferentes, porém 28 artigos indexados 

estavam com categoria indefinida de país, 87,4% desses com mais de um trabalho realizado. 

Destaca-se que os Estados Unidos são líder em desenvolvimento de pesquisas relativas ao 

assunto com aproximadamente 38% do total e logo atrás estão a Inglaterra com 15% e Suécia 

com 5,5%. Entretanto, no que diz respeito à América Latina, apenas Brasil possui pesquisa, 

representando 1% do total. O Brasil possui apenas cinco pesquisas, o que mostra um potencial 

ainda latente de pesquisas brasileiras. 

 

   

3.3.5 Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados 

 
 No Gráfico 3 é possível analisar o percentual de artigos publicados para cada veículo 

de publicação, a fim de organizar os periódicos que possuem maior interesse na temática 

abordada, considerando a fonte de pesquisa na qual os artigos foram submetidos. Colocou-se 
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na categoria “Outros” periódicos que apresentam menos de 3 artigos publicados, 

comportando-se como menos relevantes , os demais estão explícitos no gráfico. 

 

Gráfico 3 – Periódicos com maior percentual de artigos publicados 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da base SCOPUS (2019) 

 

A partir dessa análise observou-se os quatro principais periódicos que publicam 

sobre os assuntos são: “Leadership in Health Services”, “Total Quality Management And 

Business Excellence”, com 4% das publicações  e “International Journal Of Health Care 

Quality Assurance”, “International Journal Of Productivity And Performance Management”, 

com 3 % das publicações, porém observou-se que não há uma concentração muito 
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significativa em apenas um pequena quantidade de periódicos, ficando difundido em diversos 

periódicos, isso pode demonstrar que o tema é interessante e abordado nas mais diversas áreas 

e diversos veículos de publicação, não ficando concentrado em apenas uma área específica. 

 

3.3.6 Identificação dos autores com maior número de publicações 

 

 No Gráfico 4, apresenta a distribuição de registros quanto à autoria dos artigos do 

tema abordado mesclando liderança e lean, este gráfico limita-se aos 15 autores que 

apresentam maior quantidade de publicação, ou seja de, pelo menos, 3 artigos indexados na 

base SCOPUS. 

 

Gráfico 4 – Distribuição de registro de artigos por autores 

 
Fonte: SCOPUS (2019) 

 
 

 Pela análise do Gráfico 4 percebe-se que os autores com mais publicações são: 

Antony, J., d da Heriot-Watt University, Edinburgh, Escócia; Emiliani, M. L. da Central 

Connecticut State University, Nova Inglaterra; Aij, Kjeld Harald da VU University Medical 

Center, Amsterdam, Holanda. 

 
 

3.3.7 Levantamento da cronologia da produção 

 

 O Gráfico 5 apresenta os dados referentes à distribuição de registros quanto ao ano de 

publicação, para que se possa observar como a publicação de artigos ligados ao tema tem 

evoluído ao longo dos anos.  

https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/affil/profile.uri?afid=60032058
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/affil/profile.uri?afid=60032058
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/affil/profile.uri?afid=60001997
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/affil/profile.uri?afid=60001997
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Gráfico 5 – Distribuição de registro de artigos por ano de publicação

 
Fonte: SCOPUS (2019) 

 

 Analisando os dados referentes ao ano de publicação, observa-se que: 

 Ciclos de Produção mais acentuados: Houve uma crescente quantidade de artigos 

indexados de 1996 (1 artigo) para 1997 (3 artigos),  2002 (1 artigo) até 2006 (8 artigos), 2008 

(6 artigos) para 2009 (13 artigos), 2011 (12 artigos) até 2014 (36 artigos), 2015 (25 artigos) 

até 2018 (47 artigos), observa-se uma ascendente de 2018 a 2019 (10 artigos). 

- O assunto até os anos de 2006 (8 artigos)  não tinha uma quantidade relevante de 

artigos indexados. 

- Os primeiros artigos indexados na base foram nos anos: 1974 (1 artigo), 1989 (1 

artigo), 1992 (1 artigo), 1994 (1 artigo). 

 

3.3.8 Identificação do Núcleo de Partida 

 

1) Seleção dos 3 artigos mais antigos da base, que são aderentes ao tema foram: 

 

Billesbach, Thomas J. (1994); Tomcik, G.M., Tracey, L.K. (1996); Horner, M. (1997). 

 

2) Seleção dos 15 artigos mais recentes: No ano de 2019 há 6 artigos indexados, porém 

somente elegeu-se 4, por serem mais aderentes ao tema, os demais foram retirados do 

ano de 2018 e 2017. 
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Yadav, V., Jain, R., Mittal, M.L., Panwar, A., Sharma, M.K. (2019); Laureani, A., Antony, J. 

(2019); Dorval, M., Jobin, M.-H., Benomar, N. (2019); Rodgers, B., Antony, J. (2019); van 

Assen, M.F. (2018); Nogueira, D.M.C., Sousa, P.S.A., Moreira, M.R.A. (2018); Laureani, 

A., Antony, J. (2018); Tortorella, G.L., de Castro Fettermann, D., Frank, A., Marodin, G. 

(2018); Camuffo, A., Gerli, F.(2018);  Antony, J., Gupta, S., Sunder M, V., Gijo, E.V. (2018); 

Holweg, M., Maylor, H. (2018); De Vries, H., Van der Poll, H.M. (2018); Sahyaja, 

C.H., Rajeshkumar, G., Sekhararao, K.S. (2018); van Assen, M.F. (2018); Aij, 

K.H. Teunissen, M. (2017). 

 

3) Seleção dos 15 artigos com maior grau de relevância presentes na base, ou seja, que 

possuem maior número de citações. 

 

Tabela 5 – Artigos selecionados na base SCOPUS com maior grau de relevância 

Título Artigo Autor Ano 
Quantidade de 

Citações 

Critical success factors 

for lean implementation 

within SMEs 

Achanga, P.,  Shehab, 

E.,  Roy, R.,  Nelder, G. 
2006 432 

Lean Six Sigma – 

getting better all the 

time 

Snee, R.D. 2010 191 

Lean and agile 

manufacturing: 

External and internal 

drivers and 

performance outcomes 

Hallgren, M.,  Olhager, 

J. 
2009 183 

The promise of lean in 

health care 

Toussaint, J.S.,  Berry, 

L.L. 
2013 150 

Lean processes for 

sustainable project 

delivery 

Lapinski, A.R.,  

Horman, M.J.,  Riley, 

D.R. 

2006 136 

Quality and lean health 

care: A system for 

assessing and improving 

the health of healthcare 

organizations 

Dahlgaard, J.J.,  

Pettersen, J.,  

Dahlgaard-Park, S.M 

2011 113 

Using a Lean Six Sigma 

approach to drive 

innovation 

Byrne, G.,  Lubowe, D.,  

Blitz, A. 
2007 105 

Lean product 

development flow 
Oppenheim, B.W. 2004 106 

Lean behaviors Emiliani, M.L. 1998 98 

State-of-the-art in lean 

design engineering: A 

literature review on 

white collar lean 

 

Baines, T.,  Lightfoot, 

H.,  Williams, G.M.,  

Greenough, R. 

 

2006 97 

https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36489995600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7007172704&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201316021&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201316021&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202961961&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23989477400&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35079015800&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36489995600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36489995600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7007172704&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=26535178500&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55600275600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54790849500&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36983113200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7801312686&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507613846&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7007172704&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200998487&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191783654&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55894746200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602380559&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602566663&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203759114&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35759835300&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200117869&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200117869&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201987267&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201983347&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201316021&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55938422600&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55938422600&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=57197866134&origin=resultslist&zone=contextBox
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A conceptual model for 

the successful 

deployment of Lean Six 

Sigma 

Hilton, R.J.,  Sohal, A. 2012 91 

Implementing lean 

production systems: 

Barriers to change 

Sim, K.L.,  Rogers, J.W. 2008 86 

Implementation of Lean 

Six Sigma in small- and 

medium-sized 

manufacturing 

enterprises in the 

Netherlands 

Timans, W.,  Antony, J.,  

Ahaus, K.,  Van 

Solingen, R. 

2012 78 

Diagnosing and 

prognosticating the 

quality movement - a 

review on the 25 years 

quality literature (1987-

2011) 

Dahlgaard-Park, S.M.,  

Chen, C.-K.,  Jang, J.-

Y.,  Dahlgaard, J.J. 

2013 73 

Leadership theory: 

Past, present and future 
Horner, M. 1997 72 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SCOPUS (2019) 

 

4) Seleção dos artigos com maior relevância para cada um dos ciclos identificados. 

  

Tabela 6 – Artigos selecionados na base SCOPUS com maior grau de relevância nos ciclos 

identificados 

Ciclo (ano) Quant. Eleita/ 

Quant. Total 

Autor(es) (ano) Quant. de Citações 

1996 – 1997 1/4  Horner, M. (1997) 72 vezes 

2002 – 2006 4/19 

Achanga, P., Shehab, 

E., Roy, R., Nelder, G. 

(2006) 

432 vezes 

Lapinski, A.R., Horman, 

M.J., Riley, D.R. (2006) 
136 vezes 

Oppenheim, B.W. (2004) 106 vezes 

Emiliani, M.L. (2003) 36 vezes 

2008 – 2009 

 

3/19 

 

Hallgren, M., Olhager, J. 

(2009) 
183 vezes 

Sim, K.L., Rogers, J.W. 

(2008) 
86 vezes 

Mann, D. (2009) 60 vezes 

2011 até 2014 

 

8/91 

 

Hilton, R.J., Sohal, A. 

(2012) 
91 vezes 

Jadhav, J.R., Mantha, 

S.S., Rane, S.B. (2014) 
72 vezes 

Laureani, A., Antony, J. 

(2012) 
64 vezes 

Poksinska, B., Swartling, 

D., Drotz, E.(2013) 
42 vezes 

Dibia, I.K., Dhakal, 14 vezes 

https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191048719&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=15031081900&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507037138&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507037138&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7402945388&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506755839&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=9043635500&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602618777&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602618777&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56599789400&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006416324&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6701309367&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57196679141&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7003965384&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55007583100&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55458362600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36191937900&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24553855700&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7005819911&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56149525200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13005618000&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13005618000&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56149402100&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36489995600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7007172704&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508321507&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55763554100&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55763554100&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55762655900&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36801202200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=9638750800&zone=
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H.N., Onuh, S. (2014) 

Flumerfelt, 

S., Banachowski, 

M.(2011) 

14 vezes 

Clark, D.M., Silvester, 

K., Knowles, S. (2013) 
31 vezes 

Liker, J., Ballé, M. 

(2013) 
11 vezes 

2015 até 2018 

 

13/149 

 

van Dun, D.H., Hicks, 

J.N., Wilderom, C.P.M. 

(2017) 

22 vezes 

Gelei, A., Losonci, 

D., Matyusz, Z.(2015) 
15 vezes 

Laureani, A., Antony, J. 

(2017) 
13 vezes 

Moeuf, A., Tamayo, 

S., Lamouri, S., Pellerin, 

R., Lelievre, A. (2016) 

13 vezes 

H. van Dun, 

D., Wilderom, C.P.M. 

(2016) 

13 vezes 

Balzer, W.K., Francis, 

D.E., Krehbiel, T.C., 

Shea, N. (2016) 

13 vezes 

Lu, J., Laux, C., Antony, 

J. (2017) 
5 vezes 

Laureani, A., Antony, J. 

(2018) 
11 vezes 

Aij, K.H., Visse, M., 

Widdershoven, G.A.M. 

(2015) 

12 vezes 

Antony, J. (2015) 12 vezes 

Mohd.Salleh, N.A., 

Kasolang, S., Jaffar, A., 

Halim, N.H.A. (2015) 

10 vezes 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SCOPUS (2019) 

 

 Logo, após essas sucessivas análises, chegou-se ao portfólio bibliográfico, que 

apresenta a lista de 51 artigos selecionados para compor o “núcleo de partida” para a 

elaboração da pesquisa, utilizando-se as regras anteriores, através do método Webbliomining, 

que pode ser observado no APÊNDICE A. 

 

 

 

 

 

https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=9638750800&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602191896&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=41961100200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=41961100200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35931886000&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35931886000&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55449396200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602092562&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602092562&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56754103200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6701746486&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=14821640400&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57113540600&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=27367894700&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=27367894700&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603274776&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=14626336400&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36782585200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36782585200&zone=
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35559265800&zone=
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3.4 Instrumentos da Coleta de Dados  

3.4.1 Quantitativa 

3.4.1.1 Universo e Amostra 

 Segundo Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001), um objetivo comum em uma pesquisa de 

opinião é coletar dados que representem uma população e, para tanto, existe um cálculo 

utilizado para quantificar o tamanho mínimo da amostra.  

 Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001) desenvolveram uma tabela contendo os tamanhos de 

amostra calculados para determinados valores, onde: 

- t é o valor de Student atrelado ao p, no caso desta pesquisa utilizou-se 50%; 

- a margem de erro aceitável elegida foi de 5%, considerando que serão utilizados dados 

categóricos na pesquisa, já que está sendo utilizada a escala Likert, para avaliação quantitativa 

das respostas. 

 Portanto, na Tabela 7, é possível estabelecer o tamanho mínimo da amostra. 

 

Tabela 7 – Tabela para Determinação do Número Mínimo de Amostra 

Tamanho da 

População 

Tamanho da Amostra 

Dados Categóricos (Margem de Erro = 5%) 

p = 50%                t = 1,65 

100 74 

200 116 

300 143 

400 162 

500 176 

600 187 

700 196 

800 203 

900 209 

1.000 213 

1.500 230 

2.000 239 

4.000 254 

6.000 259 

8.000 262 

10.000 264 

Fonte: Adaptado de Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001) 
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 Para encontrar os especialistas lean disponíveis no mercado, utilizou-se da ferramenta 

online Linkedin, onde buscou-se pelo termo “Especialistas lean” acrescido do filtro nível 

Brasil, totalizando 536 especialistas, presentes até a data da busca em 03/09/2019.  

 Desta forma, para obtenção do tamanho mínimo da amostra, de acordo com a Tabela 

7, será utilizada a população de 600 especialistas lean, portanto o tamanho mínimo da amostra 

deverá ser de 187.  

 Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001) frisam que o número de respondentes por variável 

analisada não pode ser inferior a cinco, ou seja, para essa pesquisa, que possui 27 variáveis 

(competências) a serem verificadas, daria 5*27 = 135, pois se esse mínimo não é seguido, 

existe um risco de overfitting, ou seja, quando o modelo se torna ineficaz para prever 

resultados. 

 Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001) acrescentam ainda que como um último critério para 

pesquisas com análise de componentes principais é de que o tamanho mínimo de amostra não 

pode nunca ser inferior a 100 observações.  

 Dessa maneira, esse estudo buscou o tamanho ótimo de 187 respondentes em uma 

população de especialistas em Lean. 

 

3.4.1.2 Questionário piloto 

 

A pesquisa piloto serviu para obtenção de novas sugestões (acréscimo ou eliminação) 

de variáveis para o questionário e para validar a qualidade do mesmo, desta forma, a pesquisa 

piloto foi realizada com 4 especialistas em lean, o feedback dos mesmos auxiliou a melhorar o 

questionário, para que não hajam dúvidas na hora de que os demais pesquisados estiverem 

respondendo o questionário, para evitar erros de compreensão e, consequentemente, desvio no 

resultado da pesquisa. 

A partir do questionário piloto foram sugeridas alterações em algumas perguntas, 

para maior clareza, e acréscimo de 6 competências que foram consideradas primordiais para 

os líderes lean, as quais foram: Desafio da equipe; Paixão por lean; Análise da causa raiz dos 

problemas; Relação de comprometimento com a empresa; Estabelecimento de expectativas 

claras entre os membros da equipe e ferramentas gerencias de controle das metas e processos; 

Entendimento técnico do assunto liderado.  
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3.4.1.3 Questionário com especialistas em lean 

 

Optou-se por realizar a pesquisa quantitativa por meio de aplicação questionário 

eletrônico online, enviado via internet, estando aberto para coleta das respostas durante um 

período de 15 dias, no total foram recebidas 226 respostas dos especialistas em lean. A 

amostra possui profissionais de diferentes experiências e localização geográfica, sendo a 

mesma considerada heterogênea.  

 O instrumento utilizado para a coleta das respostas foi o Google Forms enviado para 

participantes com perfis especialistas em lean, devido ao tema central de pesquisa ser 

liderança lean e por julgar que os especialistas são os melhores estudiosos, para responderem 

a essa pesquisa, baseado na experiência prática dos mesmos. Quanto à base para a elaboração 

das perguntas, utilizou-se a revisão da literatura demonstrada neste trabalho. 

 O questionário foi elaborado de forma a ser respondido, aproximadamente, em 10 

minutos e com o intuito de obter a seguinte resposta frente à pergunta-chave: Com base nas 

competências de um líder lean analisadas na literatura, quais as competências, que na prática, 

influenciam em maior e menor grau na implantação e sustentação do lean no setor de 

serviços?  

 O questionário foi estruturado a partir de uma sequência lógica e para melhor 

organização do mesmo, abaixo segue a descrição da sequência: 

 Seção 1: Questões iniciais para entendimento do perfil do público respondente, 

perguntas sobre gênero, faixa etária, escolaridade, tempo de experiência 

trabalhando com a filosofia lean. 

 Seção 2: Questões envolvendo as competências dos líderes lean, no total de 27 

perguntas. 

Para responder a seção 2 do questionário foi utilizada a escala tipo Likert, que 

segundo Silva Júnior e Costa (2014, p.5) foi desenvolvida por Rensis Likert (1932) e consiste 

em “tomar um constructo e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua 

definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância”, “nesta escala os 

respondentes se posicionam de acordo com uma medida de concordância atribuída ao item e, 

de acordo com esta afirmação, se infere a medida do constructo”. 

Segundo Costa (2011) apud Silva Júnior e Costa (2014, p.5) “A grande vantagem da 

escala de Likert é sua facilidade de manuseio, pois é fácil a um pesquisado emitir um grau de 

concordância sobre uma afirmação qualquer”. 
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Nessa pesquisa a escala Likert utilizada para as respostas apresenta-se na Tabela 8, 

abaixo: 

 

Tabela 8 – Escala do Likert aplicada na pesquisa 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta  

influência 

Altíssima 

influência 

1 2 3 4 5 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Vieira e Dalmoro (2008) ressaltam que Likert desenvolveu a escala de medição, 

originalmente, com 5 opções de resposta, porém há pesquisas que são utilizadas demais 

pontos para avaliação, de maneira satisfatória. Porém, há se considerar que: 

- quanto maior o número de respostas possíveis maior é a complexidade do processo 

de tomada de decisão, e, consequentemente, aumento o tempo de resposta. 

- a escala com um menor número de itens, apresenta em média menor capacidade de 

expressar a opinião do entrevistado, ou seja, por exemplo, a escala de três pontos é menos 

confiável e tem menor capacidade de demonstrar com precisão a opinião do entrevistado. 

Em estudo realizado por Vieira e Dalmoro (2008), observou-se que passando de 

cinco para sete pontos há uma diminuição significativa da facilidade e da velocidade de uso, 

mas não gera um aumento de precisão, a escala de cinco pontos tem a mesma precisão e 

mostra-se mais fácil e mais veloz no uso que a escala de sete pontos.  

Portanto, para este estudo a escala que se mostrou mais adequada foi a de cinco 

pontos, pois mostra-se ao mesmo tempo mais precisa, fácil e rápida para realizar as resposta.  

 

3.5 Tratamento de Dados 

 

3.5.1 Validação do Instrumento 

 

Mokgoantle (2012) afirma que é imprescindível que a cofiabilidade da pesquisa seja 

demonstrada e, portanto, afirma que umas das principais e mais comuns formas de verificar o 

grau de consistência interna de um questionário é usando a estatística do alfa de Cronbach. 

 O coeficiente Alfa foi desenvolvido por Lee J. Cronbach, em 1951, para gerar uma 

medida de consistência interna de um teste ou escala; ele é expresso por um número de 0 a 1. 

A consistência interna descreve até que ponto todos os itens de um teste ou questionário 
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medem o mesmo conceito ou constructo e, portanto, estão conectados à interrelação dos itens 

dentro do teste. A consistência interna deve ser determinada antes do teste ser empregado para 

fins de pesquisa ou exame, a fim de garantir a sua validade (TAVAKOL E DENNICK, 2011). 

Gliem e Gliem (2003) afirmam que, ao usar escalas do tipo Likert, é imperativo 

calcular e reportar o alfa de Cronbach coeficiente de consistência interna para qualquer escala 

ou subescala que se possa usar. 

Hora, Monteiro e Arica (2010) afirmam que o alfa mede a correlação entre respostas 

em um questionário através da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes, é uma 

correlação média entre perguntas, visto que todos os itens de um questionário utilizam a 

mesma escala de medição, o coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens 

individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador através da seguinte equação: 

 

Onde:  

- k corresponde ao número de itens do questionário;  

- s²i corresponde à variância de cada item;  

- s²t corresponde à variância total do questionário, determinada como a soma de 

todas as variâncias. 

 

A Tabela 9 indica a escala utilizada para verificar a confiabilidade do Alpha: 

 

Tabela 9 – Escala do Alpha de Cronbach 

Confiabilidade Muito 

Baixa 

Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Valor de α α <= 0,30 0,30 < α <= 0,60 0,60 < α <= 0,75 0,75 < α <= 0,90 α > 0,90 

Fonte: Freitas e Rodrigues (2005) 

 

Freitas e Rodrigues (2005) ressaltam que considera-se satisfatório um instrumento de 

pesquisa que obtenha α Cronbach = 0,7. 

Gliem e Gliem (2003) afirmam que o coeficiente de Cronbach, normalmente, varia 

de 0 a 1, sendo que não há limite inferior para o coeficiente, mas ressalta que quanto mais o 

Alfa de Cronbach se aproximar de 1, maior a consistência interna dos itens da escala. 

Freitas e Rodrigues (2005) ressaltam que, em muitas pesquisas, os avaliadores 

desejam, não sabem ou simplesmente esquecem de responder a alguns itens do questionário. 

Nestas ocasiões alguns procedimentos são usualmente utilizados: 
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 Substituir as respostas em branco pelo valor zero  

 Ignorar todas as demais respostas do avaliador, eliminando-o da análise  

 Substituir as respostas em branco por um valor aleatório da escala de julgamento 

  Substituir as respostas em branco pela média dos valores respondidos no item. 

Sendo que, optou-se por utilizar, nessa pesquisa, a opção de ignorar todas as demais 

respostas do avaliador, eliminando-o da pesquisa. 

Além disso, Freitas e Rodrigues (2005) afirmam que a confiabilidade do questionário 

pode ser influenciada pelos seguintes fatores:  

- o número de itens não deve ser excessivo, pois este fato pode ocasionar respostas 

impulsivas e relapsas, além de poder aumentar a incidência de itens sem resposta, devido à 

fadiga/desinteresse do avaliador; 

- o tempo de aplicação do questionário, que não deve ser excessivo, para não 

contribuir para a ocorrência de respostas impulsivas e relapsas, além de aumentar a incidência 

de itens sem avaliação; 

- a amostra de avaliadores: uma amostra de pessoas semelhantes pode resultar em um 

questionário de baixa confiabilidade, o ideal é ser uma amostra heterogênea. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

  

Após a aplicação do questionário, foi possível obter 226 respostas, que foram, 

posteriormente, analisadas estatisticamente com o auxílio do software PASW (SPSS)-versão 

18 da IBM. O valor do coeficiente de Cronbach para a pesquisa que compõe 27 variáveis 

(competências em estudo) foi calculado e encontrou-se o valor de  = 0,923, o que demonstra 

que a pesquisa encontra-se com muito alta confiabilidade e possui validação satisfatória do 

instrumento como um todo. 
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4.1 Perfil dos Respondentes 

 

Gráfico 6 – Gênero dos respondentes da pesquisa 

 

Fonte: Respostas da pesquisa Google Forms (2019) 

 

Gráfico 7 – Faixa etária dos respondentes da pesquisa 

 
Fonte: Respostas da pesquisa Google Forms (2019) 

 

Gráfico 8 – Escolaridade dos respondentes da pesquisa 

 

Fonte: Respostas da pesquisa Google Forms (2019) 
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Gráfico 9 – Tempo de experiência de trabalho com a filosofia lean dos respondentes da 

pesquisa 

 

Fonte: Respostas pesquisa Google Forms (2019) 

 

4.2 Estatística Descritiva 

 

Como forma de verificar o comportamento das 27 variáveis individualmente, foi 

analisada a frequência de respostas para cada uma delas, conforme demonstrado a seguir: 

 

4.2.1 Variável 1 - Trabalho em Equipe, Colaboração e Cooperação 

 

Tabela 10 – Frequências de respostas para a questão 1 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 0 14 89 123 226 

Frequência 

Relativa (%) 0% 0% 6% 39% 54% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Na Tabela 10 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,48; Variância: 0,375; Desvio 

Padrão: 0,613. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 3, máxima de 5 e mediana 

de 5. 
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4.2.2 Variável 2 – Respeito pelas pessoas 

 

Tabela 11 – Frequências de respostas para a questão 2 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 0 7 79 140 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 3% 35% 62% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Na Tabela 11 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,59; Variância: 0,305; Desvio 

Padrão: 0,553. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 3, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.3 Variável 3 - Foco e Apoio à Melhoria Contínua 

 

Tabela 12 – Frequências de respostas para a questão 3 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 0 8 81 137 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 4% 36% 61% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Na Tabela 12 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,57; Variância: 0,317; Desvio 
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Padrão: 0,563. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 3, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.4 Variável 4 - Delegação correta e clara (definem claramente os papéis e 

responsabilidade dos subordinados de forma harmônica e simbiótica) 

 

Tabela 13 – Frequências de respostas para a questão 4 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 2 25 98 101 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 1% 11% 43% 45% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Na Tabela 13 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em altíssima influência para o líder lean, possuindo uma 

pequena parcela que acreditam que essa competência é de média e baixa influência. 

Analisando as respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 

4,32; Variância: 0,494; Desvio Padrão: 0,703. Além disso, temos que a pontuação mínima foi 

de 2, máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.2.5 Variável 5 - Coaching de equipes (ajuda o grupo a se desenvolver e 

atingir resultados e metas, extraindo o máximo de comprometimento, para que 

busquem soluções de melhoria) 

 

Tabela 14 – Frequências de respostas para a questão 5 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 1 23 84 118 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 10% 37% 52% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 14 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,41; Variância: 0,474; Desvio 

Padrão: 0,689. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

4.2.6 Variável 6 - Motivação dos Funcionários 

 

Tabela 15 – Frequências de respostas para a questão 6 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 1 13 87 125 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 6% 38% 55% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Na Tabela 15 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,49; Variância: 0,393; Desvio 

Padrão: 0,627. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.7 Variável 7 – Humildade 

 

Tabela 16 – Frequências de respostas para a questão 7 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 3 26 86 111 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 1% 12% 38% 49% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 16 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em altíssima influência para o líder lean, possuindo uma 

pequena parcela que acreditam que essa competência é de média e baixa influência. 

Analisando as respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 

4,35; Variância: 0,539; Desvio Padrão: 0,734. Além disso, temos que a pontuação mínima foi 

de 2, máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.2.8 Variável 8 - Compartilhamento de Informações 

 

Tabela 17 – Frequências de respostas para a questão 8 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 0 26 102 98 226 

Frequência 

Relativa (%) 0% 0% 12% 45% 43% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Na Tabela 17 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena 

parcela que acreditam que essa competência é de média influência. Analisando as respostas 

para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,32; Variância: 0,449; 

Desvio Padrão: 0,67. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 3, máxima de 5 e 

mediana de 4. 

 

4.2.9 Variável 9 - Responsabilidade e Compromisso com a liderança 

 

Tabela 18 – Frequências de respostas para a questão 9 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 0 20 89 117 226 

Frequência 

Relativa (%) 0% 0% 9% 39% 52% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 18 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,43; Variância: 0,424; Desvio 

Padrão: 0,651. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 3, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.10 Variável 10 - Celebração e reconhecimento do sucesso 

 

Tabela 19 – Frequências de respostas para a questão 10 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 2 19 80 125 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 1% 8% 35% 55% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Na Tabela 19 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,45; Variância: 0,471; Desvio 

Padrão: 0,686. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.11 Variável 11 - Estímulo Intelectual 

 

Tabela 20 – Frequências de respostas para a questão 11 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 0 26 110 90 226 

Frequência 

Relativa (%) 0% 0% 12% 49% 40% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 20 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em alta influência para o líder lean possuindo uma pequena 

parcela que acreditam que essa competência é de média influência. Analisando as respostas 

para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,28; Variância: 0,435; 

Desvio Padrão: 0,66. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 3, máxima de 5 e 

mediana de 4. 

 

4.2.12 Variável 12 - Foco no Cliente 

 

Tabela 21 – Frequências de respostas para a questão 12 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 5 25 79 117 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 2% 11% 35% 52% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Na Tabela 21 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,36; Variância: 0,588; Desvio 

Padrão: 0,767. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

4.2.13 Variável 13 - Fornecem feedback aos membros das equipes e 

Comunicação eficaz de forma a estabelecer e utilizar sistemas de comunicação verbal e 

visual 

Tabela 22 – Frequências de respostas para a questão 13 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 0 22 114 90 226 

Frequência 

Relativa (%) 0% 0% 10% 50% 40% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 22 pode-se notar que metade dos respondentes acredita que essa 

competência possui alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,30; Variância: 0,407; Desvio 

Padrão: 0,638. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 3, máxima de 5 e mediana 

de 4. 

 

4.2.14 Variável 14 - Persistência e Foco no "Norte Verdadeiro” 

 

Tabela 23 – Frequências de respostas para a questão 14 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 1 9 96 120 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 4% 42% 53% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Na Tabela 23 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,48; Variância: 0,357; Desvio 

Padrão: 0,598. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.15 Variável 15 - Comprometimento com o autodesenvolvimento 

 

Tabela 24 – Frequências de respostas para a questão 15 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 1 4 29 108 84 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 2% 13% 48% 37% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 24 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena 

parcela que acreditam que essa competência é de baixa e baixíssima influência. Analisando as 

respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,19; 

Variância: 0,575; Desvio Padrão: 0,758. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 1, 

máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.2.16 Variável 16 - Construindo e promovendo cultura de confiança 

 

Tabela 25 – Frequências de respostas para a questão 16 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 1 16 106 103 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 7% 47% 46% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Na Tabela 25 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena 

parcela que acreditam que essa competência é de média e baixa influência. Analisando as 

respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,38; 

Variância: 0,405; Desvio Padrão: 0,636. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, 

máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.2.17 Variável 17 - Espírito aberto 

 

Tabela 26 – Frequências de respostas para a questão 17 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 1 12 94 119 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 5% 42% 53% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 26 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,46; Variância: 0,383; Desvio 

Padrão: 0,619. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.18 Variável 18 - Atuam como os professores e treinadores de suas equipes 

 

Tabela 27 – Frequências de respostas para a questão 18 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 1 3 40 86 96 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 1% 18% 38% 42% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Na Tabela 27 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em altíssima influência para o líder lean, possuindo uma 

pequena parcela que acreditam que essa competência é de baixa e baixíssima influência. 

Analisando as respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 

4,21; Variância: 0,654; Desvio Padrão: 0,809. Além disso, temos que a pontuação mínima foi 

de 1, máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.2.19 Variável 19 - Tomada de decisão 

 

Tabela 28 – Frequências de respostas para a questão 19 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 1 8 46 99 72 226 

Frequência 

Relativa (%) 0% 4% 20% 44% 32% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 28 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena 

parcela que acreditam que essa competência é de baixa e baixíssima influência. Analisando as 

respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,03; 

Variância: 0,706; Desvio Padrão: 0,84. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 1, 

máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.2.20 Variável 20 - Visita ao "Chão de Fábrica" 

 

Tabela 29 – Frequências de respostas para a questão 20 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 0 3 43 180 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 1% 19% 80% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Na Tabela 29 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,78; Variância: 0,197; Desvio 

Padrão: 0,444. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 3, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.21 Variável 21 – Transcendem os interesses pessoais para o objetivo 

comum (autotranscendência) 

 

Tabela 30 – Frequências de respostas para a questão 21 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 2 3 46 97 78 226 

Frequência 

Relativa (%) 1% 1% 20% 43% 35% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 30 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena 

parcela que acreditam que essa competência é de baixa e baixíssima influência. Analisando as 

respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,09; 

Variância: 0,677; Desvio Padrão: 0,823. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 1, 

máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.2.22 Variável 22 – Estímulo ao desafio da equipe 

 

Tabela 31 – Frequências de respostas para a questão 22 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 2 33 116 75 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 1% 15% 51% 33% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Na Tabela 31 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,17; Variância: 0,487; Desvio 

Padrão: 0,698. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana 

de 4. 

4.2.23 Variável 23 – Paixão por lean 

 

Tabela 32 – Frequências de respostas para a questão 23 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 3 23 88 112 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 1% 10% 39% 50% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 32 pode-se notar que metade dos respondentes acredita que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,37; Variância: 0,518; Desvio 

Padrão: 0,72. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana de 

4. 

 

4.2.24 Variável 24 – Entendimento profundo dos problemas e sua causa-raiz 

 

Tabela 33 – Frequências de respostas para a questão 24 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 0 3 11 90 122 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 1% 5% 40% 54% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Na Tabela 33 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui altíssima influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer média e baixa influência. Analisando as respostas para essa 

competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,46; Variância: 0,428; Desvio 

Padrão: 0,654. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 2, máxima de 5 e mediana 

de 5. 

 

4.2.25 Variável 25 – Relação de comprometimento com a empresa 

 

Tabela 34 – Frequências de respostas para a questão 25 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 1 2 29 118 76 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 1% 13% 52% 34% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 34 pode-se notar que mais da metade dos respondentes acreditam que essa 

competência possui alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena parcela de 

respondentes que acreditam sofrer baixa e baixíssima influência. Analisando as respostas para 

essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,18; Variância: 0,511; 

Desvio Padrão: 0,715. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 1, máxima de 5 e 

mediana de 4. 

 

4.2.26 Variável 26 – Estabelecem expectativas e metas claras e realizam o 

acompanhamento através de ferramentas gerenciais 

 

Tabela 35 – Frequências de respostas para a questão 26 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 1 1 22 107 95 226 

Frequência 

Relativa 

(%) 0% 0% 10% 47% 42% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Na Tabela 35 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena 

parcela que acreditam que essa competência é de baixa e baixíssima influência. Analisando as 

respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 4,30; 

Variância: 0,487; Desvio Padrão: 0,698. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 1, 

máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.2.27 Variável 27 – Entendimento técnico sobre o assunto liderado 

 

Tabela 36 – Frequências de respostas para a questão 27 

Escala 

1 2 3 4 5 

Total Baixíssima 

Influência 

Baixa 

Influência 

Média 

Influência 

Alta 

Influência 

Altíssima 

Influência 

Frequência 

Absoluta 1 17 47 99 62 226 

Frequência 

Relativa (%) 0% 8% 21% 44% 27% 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 Na Tabela 36 pode-se notar que essa competência ficou entre alta e altíssima 

influência, com maior percentual em alta influência para o líder lean, possuindo uma pequena 

parcela que acreditam que essa competência é de baixa e baixíssima influência. Analisando as 

respostas para essa competência temos, ainda, os seguintes resultados: Média: 3,90; 

Variância: 0,817; Desvio Padrão: 0,904. Além disso, temos que a pontuação mínima foi de 1, 

máxima de 5 e mediana de 4. 

 

4.3 Panorama Final das Respostas do Questionário 

 

 Comparando todas as frequências das respostas às variáveis em estudo, é possível 

traçar um panorama das respostas obtidas, conforme exposto na Tabela 37: 

 

Tabela 37 – Maior incidência de respostas por questão 

Variável 
Classificação 

Majoritária 
Percentual 

V1 
Altíssima 
Influência 

54% 

V2 
Altíssima 
Influência 

62% 

V3 
Altíssima 
Influência 

61% 

V4 
Altíssima 
Influência 

45% 

V5 
Altíssima 
Influência 

52% 

V6 
Altíssima 
Influência 

55% 

V7 
Altíssima 
Influência 

49% 

V8 
Alta 

Influência 
45% 

V9 
Altíssima 
Influência 

52% 

V10 
Altíssima 
Influência 

55% 

V11 
Alta 

Influência 
49% 

V12 
Altíssima 
Influência 

52% 

V13 
Alta 

Influência 
50% 

V14 
Altíssima 
Influência 

53% 

V15 
Alta 

Influência 
48% 
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V16 
Alta 

Influência 
47% 

V17 
Altíssima 
Influência 

53% 

V18 
Altíssima 
Influência 

42% 

V19 
Alta 

Influência 
44% 

V20 
Altíssima 
Influência 

80% 

V21 
Alta 

Influência 
43% 

V22 
Alta 

Influência 
51% 

V23 
Altíssima 
Influência 

50% 

V24 
Altíssima 
Influência 

54% 

V25 
Alta 

Influência 
52% 

V26 
Alta 

Influência 
47% 

V27 
Alta 

Influência 
44% 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 A partir das informações compostas na Tabela 37 pode-se resumir o cenário de 

respostas, conforme Tabela 38:  

 

Tabela 38– Resumo das respostas obtidas 

Classificação Majoritária Variáveis 

Altíssima Influência V1,V2, V3, V4, V5, V6, V7, V9, V10, V12, V14, V17, V18, V20, V23, V24    

Alta Influência V8, V11, V13, V15, V16, V19, V21, V22, V25, V26, V27 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Desta forma, analisando os resultados da pesquisa, pode-se concluir que as variáveis 

(competências) levantadas na literatura foram ratificadas como sendo muito relevantes para 

um líder lean. Vale ressaltar que somente a variável V21, recebeu 1% de repostas com 

baixíssima influência, e quanto à classificação de baixa influência as variáveis V4, V7, V10, 

V18, V21, V22, V23, V24, V25 receberam 1%, V12 e V15 receberam 2%, V19 recebeu 4% e 

V27 recebeu 8%, ainda que hajam esses percentuais nesta classificação, esses se apresentam 
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muito baixos em relação a o total de respostas recebidas, o que reforça ainda mais o exposto 

do parágrafo anterior. 

 

4.3.1 Análise de Componentes Principais 

  

 Iniciou-se através da análise da matriz de comunalidades das variáveis, que de acordo 

com Hair et al. (2014) , é uma combinação linear dos fatores comuns das variáveis originais, 

que é a tradução da parcela de variância para cada variável. 

 

Tabela 39 – Matriz de comunalidades 

 Inicial Extração 

Variável1 1,000 ,582 

Variável 2 1,000 ,690 

Variável 3 1,000 ,458 

Variável 4 1,000 ,527 

Variável 5 1,000 ,558 

Variável 6 1,000 ,597 

Variável 7 1,000 ,620 

Variável 8 1,000 ,612 

Variável 9 1,000 ,490 

Variável 10 1,000 ,500 

Variável 11 1,000 ,548 

Variável 12 1,000 ,641 

Variável 13 1,000 ,655 

Variável 14 1,000 ,573 

Variável 15 1,000 ,474 

Variável 16 1,000 ,570 

Variável 17 1,000 ,496 

Variável 18 1,000 ,719 

Variável 19 1,000 ,680 

Variável 20 1,000 ,500 

Variável 21 1,000 ,531 

Variável 22 1,000 ,488 

Variável 23 1,000 ,622 

Variável 24 1,000 ,584 

Variável 25 1,000 ,609 

Variável 26 1,000 ,747 

Variável 27 1,000 ,590 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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 O passo posterior da matriz de comunalidades foi realizar o teste Bartlett, de 

esfericidade que avalia a significância geral da matriz de correlação e objetiva garantir uma 

correlação estatística dentro do conjunto das variáveis. Um teste de esfericidade de Bartllet 

estatisticamente significativo (sig.<0,05) indica que existem correlações suficientes entre as 

variáveis para prosseguir. (HAIR et al., 2014) 

 O teste de KMO também quantifica o grau de intercorrelações entre as variáveis e a 

adequação da análise de componentes principais. Esse teste, segundo Hair et al. (2014) 

contém a medida de adequação com as seguintes interpretações:  

 Maior ou igual a 0,80: admirável 

 Entre 0,80 e 0,70: mediano 

 Entre 0,70 e 0,60: medíocre 

 Menor que 0,60: inaceitável 

 

Tabela 40 – Teste de KMO and Bartlett's Test 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 

amostragem. 

,909 

Teste de esfericidade 

de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 2377,282 

gl 351 

Sig. ,000 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

 Conforme Tabela 40 analisa-se que a medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 

amostragem foi de 0,909, que encontra-se na faixa admirável, significando que há uma 

relevante correlação entre as variáveis.  

 A análise de componentes principais foi utilizada neste estudo, pois o objetivo é se 

resumir as variáveis que possuem fatores maiores que 1 para descobrir uma maior correlação 

entre os mesmos (HAIR et al., 2014) . 

 O Gráfico 10 de autovalores simboliza a escolha dos 6 primeiros fatores maiores que 

1, a serem considerados nessa pesquisa, esses seis principais componentes são os que 

explicam mais as competências (porque autovalor maior ou igual a 1), podem ser 

considerados fatores decisivos.  
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Tabela 41 – Variância total explicada 

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 

Total

% de 

variância

% 

cumulativa Total

% de 

variância

% 

cumulativa Total

% de 

variância % cumulativa

1 9,133 33,826 33,826 9,133 33,826 33,826 3,859 14,294 14,294

2 1,843 6,826 40,652 1,843 6,826 40,652 3,322 12,304 26,598

3 1,348 4,992 45,644 1,348 4,992 45,644 2,631 9,743 36,341

4 1,183 4,38 50,025 1,183 4,38 50,025 2,098 7,77 44,111

5 1,121 4,152 54,177 1,121 4,152 54,177 1,95 7,223 51,334

6 1,031 3,82 57,997 1,031 3,82 57,997 1,799 6,662 57,997

7 0,966 3,579 61,576

8 0,859 3,182 64,758

9 0,833 3,087 67,844

10 0,78 2,887 70,732

11 0,75 2,778 73,51

12 0,68 2,517 76,027

13 0,659 2,441 78,468

14 0,565 2,091 80,559

15 0,554 2,052 82,611

16 0,517 1,916 84,527

17 0,504 1,867 86,394

18 0,492 1,821 88,215

19 0,46 1,704 89,919

20 0,438 1,623 91,542

21 0,408 1,512 93,055

22 0,399 1,478 94,533

23 0,343 1,272 95,805

24 0,332 1,23 97,035

25 0,296 1,096 98,132

26 0,259 0,96 99,092

27 0,245 0,908 100

Autovalores iniciais

Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado

Somas de rotação de 

carregamentos ao quadrado

Componen

te
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Gráfico 10 – Autovalores encontrados 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 Após verificação dos dados não rotacionados, partiu-se para a etapa de rotação pelo 

método Varimax com normalização Kaiser da matriz em questão. O objetivo da rotação é 

ajustar as cargas fatoriais e simplificar as linhas e colunas da matriz fatorial, deste modo os 

valores menores que 0,5 foram eliminados, conforme demonstrado na Tabela 42.  
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Tabela 42 – Matriz de componente rotacionada 

 
Componente 

1 2 3 4 5 6 

Variável 1   ,699    

Variável 2   ,787    

Variável 3  ,556     

Variável 4 ,559      

Variável 5  ,403     

Variável 6  ,726     

Variável 7     ,556  

Variável 8   ,499    

Variável 9 ,612      

Variável 10  ,517     

Variável 11  ,483     

Variável 12      ,586 

Variável 13 ,534      

Variável 14  ,653     

Variável 15 ,445      

Variável 16   ,520    

Variável 17   ,475    

Variável 18      ,735 

Variável 19 ,692      

Variável 20     ,648  

Variável 21 ,581      

Variável 22 ,462      

Variável 23     ,629  

Variável 24    ,640   

Variável 25    ,563   

Variável 26    ,655   

Variável 27 ,620      

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 Após rotação da matriz, foi possível concluir que as seguintes variáveis estão mais 

ligadas a cada dimensão, que mais adiante serão nomeadas: 
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Dimensão 1: 

Variável 4: Delegação correta e clara 

Variável 9: Responsabilidade e Compromisso com a liderança 

Variável 13 - Fornecem feedback aos membros das equipes e Comunicação eficaz de forma a 

estabelecer e utilizar sistemas de comunicação verbal e visual 

Variável 15: Comprometimento com o autodesenvolvimento 

Variável 19: Tomada de decisão 

Variável 21: Transcendem os interesses pessoais para o objetivo comum (autotranscendência) 

Variável 22: Estímulo ao desafio da equipe 

Variável 27: Entendimento técnico sobre o assunto liderado 

 

Dimensão 2 

Variável 3: Foco e Apoio à Melhoria Contínua 

Variável 5: Coaching de equipes (ajuda o grupo a se desenvolver e atingir resultados e metas, 

extraindo o máximo de comprometimento, para que busquem soluções de melhoria) 

Variável 6: Motivação dos Funcionários 

Variável 10: Celebração e reconhecimento do sucesso 

Variável 11: Estímulo Intelectual 

Variável 14: Persistência e Foco no "Norte Verdadeiro” 

 

Dimensão 3 

Variável 1: Trabalho em Equipe, Colaboração e Cooperação 

Variável 2: Respeito pelas pessoas 

Variável 8: Compartilhamento de Informações 

Variável 16: Construindo e promovendo cultura de confiança 

Variável 17: Espírito aberto 

 

Dimensão 4 

Variável 24: Entendimento profundo dos problemas e sua causa-raiz 

Variável 25: Relação de comprometimento com a empresa 

Variável 26: Estabelecem expectativas e metas claras e realizam o acompanhamento através 

de ferramentas gerenciais 

 

 



97 

Dimensão 5 

Variável 7: Humildade 

Variável 20: Visita ao "Chão de Fábrica" 

Variável 23: Paixão por lean 

 

Dimensão 6 

Variável 12: Foco no Cliente 

Variável 18: Atuam como os professores e treinadores de suas equipes 

 

 Das variáveis mais relacionadas às dimensões: 

 Dimensão 1: estão intimamente ligadas a questões de comprometimento com a 

empresa com decisões que agreguem valor a mesma, estabelecendo uma comunicação 

aberta e ampla, buscando o desenvolvimento tanto pessoal quanto dos liderados, 

desafiando-os para que alcancem os objetivos. 

 Dimensão 2: estão intimamente ligadas a motivação dos membros da equipe, para 

obterem foco dos objetivos, em busca da cultura de melhoria contínua. 

 Dimensão 3: ligadas às relações  interpessoais, ou seja,o trabalho em equipe. 

 Dimensão 4: ligadas ao comprometimento em ter metas claras, além de, analisar a 

causa raiz dos problemas, acompanhar e solucionar. 

 Dimensão 5: ligadas ao perfil humilde dos líderes lean e não ficam em seus postos de 

trabalho gerenciando de longe, ao contrário, buscam entender in loco como funcionam 

os trabalhos. 

 Dimensão 6: ligadas ao foco no cliente, tanto interno quanto externo. 

 

 

4.4 Análise de aplicabilidade das competências em processos acadêmicos 

administrativos 

 

 Como forma de testar a aplicabilidade das competências primordiais para um líder 

lean extraídas nas etapas anteriores foram realizadas entrevistas com 2 coordenadores de 

curso superior (graduação) de uma IES privada, a fim de avaliar como os mesmos se 

comportam frente a essas competências, como forma de sugerir possíveis melhorias para o 
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desenvolvimento, além disso, essa avaliação por competências poderá ser utilizada para 

avaliação de desempenho dos coordenadores. 

 A IES privada e os coordenadores de curso não serão identificados, como forma de 

preservar a imagem e possíveis dados confidenciais. Optou-se por realizar a pesquisa nesta 

instituição de ensino, pois faz parte de um dos maiores grupos educacionais e, sendo assim, 

sofre acirrada concorrência dos demais grupos de IES privada, desta forma, é interessante que 

a mesma tenha processos acadêmicos adminstrativos enxutos, para que consigam alcancar 

seus objetivos estratégicos. 

 O critério de escolha dos coordenadores de curso da IES privada a serem entrevistados 

foi definido pelo coordenador geral da IES privada, por classificar que a implantação do lean 

poderia iniciar-se pelas seguintes coordenações de curso do ensino superior: Engenharia 

Ambiental e Marketing, RH, Logística e Gestão Financeira. 

 As entrevistas foram realizadas nos meses de outubro e novembro 2019 e tiveram a 

duração de 50 minutos cada uma. O objetivo da entrevista foi de entender como as 

competências são tratadas no dia a dia do coordenador de curso, caso ela esteja presente, e 

evidenciar atitudes que demonstrem a aplicação das mesmas, mostrando também, os GAP´s 

(lacunas) e sugestões de desenvolvimento para que os coordenadores consigam obter essas 

competências.
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4.4.1 Resultado Entrevista Coordenações de Curso 

 

Tabela 43 – Resultado das Entrevistas e Análise dos GAP´s 
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Fonte: Elaboração própria (2019) 
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4.4.1.1 Sugestões de Desenvolvimento por Competência 

  

 A partir das lacunas analisadas, foram sugeridos os seguintes desenvolvimento por 

competência: 

 

Competência 1 - Trabalho em Equipe, Colaboração e Cooperação: 

 

*Estimular o desenvolvimento de projetos onde os coordenadores e professores trabalhem de 

forma conjunta, visando melhorias não só no curso, mas na universidade como um todo; 

 

*Criar um local de exposição de ideias/sugestões, para que de forma colaborativa os 

coordenadores e professores possam contribuir com suas opiniões e estipular, pelo menos, 

uma vez no mês reuniões com coordenador e professores para troca de informações, como: 

sugestões de novos projetos de melhoria.  

 

*Criar um canal direto automatizado (automação) entre o coordenador e aluno, junto com a 

área de Tecnologia da Informação (TI) (ex.: utilizando o próprio software de fluxo de 

processos, que a universidade possui), de forma que o coordenador possa realizar análises das 

solicitações que chegam à coordenação, através do Kanban sinalizar o andamento dessas 

solicitações. Desta forma, utilizando a ferramenta Jidoka, o coordenador poderá 

interromper/encaminhar a solicitação ao setor responsável, sempre que encontrar um gargalo, 

além disso, enviar feedback para o aluno. Com isso, o coordenador poderá elaborar um 

dashboard com indicadores (Ferramenta KPI´s Key Performance Indicators) de: 

quantidade de solicitações atendidas, não atendidas, recebidas, encaminhadas; 

 

*Trabalhar junto com a área de Tecnologia da Informação (TI) mais ativamente nos fluxos de 

valor dos processos acadêmicos (software de fluxo), ou seja, reuniões com o administrador do 

sistema para análise de melhoria dos fluxos (ferramenta mapeamento do fluxo de valor) 

para otimização e redução do tempo de resposta ao aluno (redução de lead time). 
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Competência 2 - Respeito pelas pessoas: 

 

*Realizar, pelo menos, uma vez ao final de cada semestre uma pesquisa de satisfação, aberta 

para os professores e alunos responderem se estão se sentindo respeitados perante o 

coordenador do curso. Através desta, o coordenador poderá fazer uma autoanálise de seu 

desempenho. 

 

Competência 3 - Foco e Apoio à Melhoria Contínua: 

 

*Estipular, pelo menos, uma vez por mês, reuniões kaizen onde compareçam os professores e 

coordenadores, essas reuniões são específicas para sugestão de oportunidades de melhoria e 

para sugestão e análise de desenvolvimento de novos projetos de melhoria; 

 

*Estimular para que os professores busquem oportunidades/ideias de melhorias, sejam nas 

disciplinas, grade, planos de aula, infraestrutura. As melhorias que forem acatadas, realizar 

um ciclo de PDCA para acompanhamento da ação; 

 

*Realizar um controle das oportunidades de melhoria com todas as informações pertinentes a 

ela, para que o coordenador tenha de forma organizada e tabulada um controle do andamento 

de cada uma das oportunidades de melhoria; 

 

*Trabalhar de forma mais holística na procura de melhorias, e em conjunto as demais áreas. 

 

Competência 4 -  Delegação correta e clara: 

 

*Organizar em um local visualmente acessível às tarefas que estão sendo delegadas a cada 

professor, para que não haja a má distribuição das tarefas e alguns fiquem sobrecarregados, 

enquanto outros estão mais disponíveis; 

 

*Disponibilizar para os professores, de forma clara, as atividades delegadas para eles e as 

metas (Ferramenta KPI´s Key Performance Indicators) relacionadas para cada tarefa, 

incluisve, mostrar o papel de cada uma das tarefas no plano estratégico da universidade. 
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Competência 5 - Coaching de equipes (ajuda o grupo a se desenvolver e atingir 

resultados e metas, extraindo o máximo de comprometimento, para que busquem 

soluções de melhoria): 

 

*Realizar, pelos menos, a cada semestre uma pesquisa ou entrevista com os professores, de 

forma a entender quais são os objetivos pessoais e profissionais dos professores, de forma a 

auxiliá-lo na busca dos mesmos, através de sugestões de treinamentos e demais orientações. 

 

Competência 6 - Motivação dos Funcionários: 

 

*Utilizar técnicas e ferramentas motivacionais para os professores, para que os mesmos 

estejam, também, buscando a melhoria contínua e, consequentemente, maior satisfação dos 

alunos. Algumas dessas técnicas podem ser:  

-Estar aberto para ouvir as motivações individuais de cada professor;  

-Reconhecer as boas atitudes dos professores (ex.: boa nota na avaliação dos professores 

realizada pelos alunos a cada semestre); 

- Motivar dando autonomia, através da ferramenta Jidoka, que evita que erros sejam 

passados adiante, de forma que os professores possam resolver problemas e apontar falhas, se 

possível, descobrir a causa raiz (ferramenta de análise da causa raiz), evitando que os erros 

sejam passados para frente e, quando não for possível a solução imediata, encaminham ao 

coordenador ou diretamente ao setor responsável; 

-Encorajar os professores a darem soluções criativas, mostrando o apoio e interesse nas ideias;  

-Oferecer benefícios, que não são necessariamente monetários;  

-Dar feedback das ideias geradas;  

-Definir metas claras (Ferramenta KPI´s Key Performance Indicators); 

-Reconhecer os professores que estão se destacando. 

 

Competência 7 - Humildade: 

 

*Realizar, pelo menos, uma vez ao final de cada semestre uma pesquisa de satisfação, aberta 

para os professores e alunos responderem se o coordenador de curso teve, ao longo do 

semestre, atitudes de humildade. Através desta, o coordenador poderá fazer uma autoanálise 

de seu desempenho. 
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Competência 8 - Compartilhamento de Informações: 

 

* Para o compartilhamento de informações entre coordenadores e professores, utilizar-se das 

plataformas de compartilhamento de informações, como: 

- Aplicativo de troca de mensagens em grupo no celular e demais ferramentas sociais, como 

Facebook, Twitter e YouTube. 

- Criação de um grupo de e-mail com todos os professores e coordenadores; 

- Quadros de discussão, que é uma plataforma colaborativa onde os membros podem 

contribuir com suas ideias, permite que as informações sejam consultadas por todos os 

integrantes em um banco de dados; 

- Colaboração de documentos, plataforma que permite produzir, trabalhar em conjunto e 

divulgar documentos com outras pessoas, grupos ou empresas, geralmente possuem recursos 

que incluem controle de versão, bem como trilhas de auditoria para facilitar múltiplos 

contribuidores ou permissões para coordenar o acesso; 

- Gerenciamento de Projetos, plataforma que permite delegar tarefas, fazer marcos, definir 

dependências, acompanhar o progresso e, assim, garantir que tudo esteja no caminho certo. 

Uma agenda de compromissos permite compartilhar informações com todo o time de trabalho 

e facilitar a informação de forma rápida e integrada. 

- Intranet, que são páginas web para uso interno, onde é possível publicar anúncios, políticas, 

planos ou mesmo eventos. A intranet também pode ser usada como uma forma de motivar 

funcionários (com citações como “funcionários do mês” ou mensagens inspiradoras como 

“mensagem do dia”). 

- Ferramentas de software colaborativo de fluxo de trabalho gerenciam os dados associados a 

um fluxo de trabalho à medida que decorram várias etapas. 

 

*Para o compartilhamento de informações entre professores/coordenadores e alunos, utilizar-

se da ferramenta Poka-Yoka, para: 

- Prevenção de falhas na comunicação com os alunos, ou seja, verificar com a área de 

Tecnologia da Informação (TI) a possibilidade de inserir avisos no sistema do aluno (ex.: falta 

de professor, ofertas de cursos, congressos,...) e que em tempo real o aluno possa receba uma 

mensagem no celular avisando do comunicado no sistema do aluno (ferramenta ANDON).  

- Ter um sistema do aluno a prova de erros com instruções e procedimentos (ferramenta de 

trabalho padronizado), de forma que os professores saibam exatamente onde e como 

colocar as informações, para prevenção de falhas e atrasos no compartilhamento de 
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informações (ex.:notas, faltas)/materiais didáticos que os professores compartilham com os 

alunos. Os erros detectados no sistema devem ser relatados as diversas áreas, e 

acompanhados. 

 

Competência 9 - Responsabilidade e Compromisso com a liderança: 

 

Utilizar-se da ferramenta Hoshin Kanri: 

-Realizar um quadro com farol sinalizador (Kanban) para acompanhamento de metas com o 

seu andamento e informações das ações que estão ocorrendo para alcançá-las.  

-Caso exista um mapa estratégico da universidade, deixá-lo disponível em local de fácil 

visualização, o mapa estratégico diz quais os objetivos para alcançar a visão e missão da 

universidade. 

-Desdobrar o mapa estratégico com os objetivos da coordenação de curso, estipular metas 

para alcançá-los. 

-Estipular metas (Ferramenta KPI´s Key Performance Indicators) de desempenho aos 

professores, por exemplo: quantidade de cursos realizados, participação em banca, iniciação 

científica, projetos de pesquisa, ideias de melhoria, dentre outros. 

 

Competência 10 - Celebração e reconhecimento do sucesso: 

 

*Elaborar um programa de reconhecimento dos professores, inclusive, para as pequenas 

celebrações, como: um novo projeto de pesquisa de iniciação científica premiado, nota boa na 

avaliação dos alunos dada aos professores, ideias de melhoria, dentre outros. 

 

*Em relação aos alunos, estimulá-los a participar de programas de mobilidade internacional, 

projetos de pesquisa, iniciação, congressos, dentre outros, e divulgar e parabenizar a 

participação dos alunos que obtiveram destaque. 

 

Competência 11 - Estímulo Intelectual: 

 

*Estimular metas (Ferramenta KPI´s Key Performance Indicators), por semestre, para que 

os professores façam cursos, artigos, pesquisas, participe de congressos, dentre outros, de 

forma a estar sempre em constante atualização. 
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Competência 12 -  Foco no Cliente: 

 

*Utilizar-se da filosofia Just-in-Time, ou seja: 

-Abrir projetos de pesquisa e iniciação científica, cursos extras e atividades extracurriculares, 

dentre outros, conforme as demandas dos alunos, essas informações podem ser obtidas através 

de pesquisa com os alunos, para entendimento das demandas (interesses) dos mesmos, 

principais reclamações (onde surgem oportunidades de melhoria), elogios, dentre outros. 

Trabalhar em cima dessas informações buscando as soluções e através do Kanban sinalizar 

visulamente o andamento para atendimento dessas demandas. Essa pesquisa de interesse dos 

alunos evitará o desperdicio de investir em atividades que os alunos não veem como valor e 

investir no que consideram valor (MUDA, eliminação dos desperdícios). 

 

- De forma a obter a expectativa de alunos para cada disciplina do próximo semestre, fazer 

pesquisa e projeção de alunos inscritos nas disciplinas antes do semestre anterior encerrar, 

evitando que turmas sejam abertas com poucos alunos e que, por falta de alunos, feche a 

disciplina, gerando insatisfação dos alunos. 

 

Competência 13 - Fornecem feedback aos membros das equipes e Comunicação eficaz 

de forma a estabelecer e utilizar sistemas de comunicação verbal e visual: 

 

*Estruturar um controle de feedbacks para cada professor, relacionando as atividades a eles 

delegadas, juntamente com as metas (Ferramenta KPI´s Key Performance Indicators) por 

atividade (caso exista), os pontos positivos, negativos e as ações de melhoria. 

 

*Realizar um quadro de controle de solicitações realizadas pelos alunos, a fim de controlar e 

reduzir o tempo de resposta (feedback) das entradas (redução do lead time) e demais 

informações relevantes, que podem servir de insumo para uma análise mais aprofundada das 

solicitações que chegam aos coordenadores. 

 

*Já existe kanban para acompanhar o andamento das respostas dos professores das 

disciplinas online, porém os coordenadores só olham quando o farol está em atraso 

(vermelho) na resposta ou quando há reclamação dos alunos. Criar um procedimento de, 

sempre ao final de cada período, analisar o desempenho e dar o feedback de percentual de 

respostas respondidas no prazo ou antes dele, elogiar os que tiveram bom desempenho e 
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motivar os professores para sempre oferecerem um bom para atendimento aos alunos e 

redução no tempo de retorno (redução do lead time). 

 

Competência 14 -  Persistência e Foco no "Norte Verdadeiro”: 

 

Utilizar-se da ferramenta Hoshin Kanri: 

*Realizar um desdobramento em cadeia: objetivos, missão e visão da universidade desdobrar 

para os objetivos da coordenação de curso desdobrar para as tarefas que estão sendo 

realizadas para alcançar os objetivos, acompanhadas dos indicadores e metas para 

acompanhá-las. Atrelar essas tarefas à equipe de execução estipulando metas (Ferramenta 

KPI´s Key Performance Indicators) e acompanhando de perto o andamento. 

 

Competência 15 - Comprometimento com o autodesenvolvimento: 

 

*Estruturar um plano de desenvolvimento individual contendo, por exemplo, quantos cursos 

fez no semestre?; Participação em quantos congressos, seminários?; Participação em quantas 

bancas de trabalhos de conclusão de curso?;Quantos projetos de melhoria sugeriram e 

participaram ativamente?, Dentre outros. Desta forma, há como ter a percepção real de como 

o coordenador está investindo no seu próprio desenvolvimento. 

 

Competência 16 - Construindo e promovendo cultura de confiança: 

 

*Realizar, pelo menos, uma vez ao final de cada semestre uma pesquisa de satisfação, aberta 

para os professores e alunos responderem se o coordenador de curso teve, ao longo do 

semestre, atitudes que estimularam a confiança, em, por exemplo, expor uma situação de 

conflito, sugestões de melhoria, reclamações. Através desta, o coordenador poderá fazer uma 

autoanálise de seu desempenho. 

 

Competência 17 - Espírito aberto: 

 

*Realizar, pelo menos, uma vez ao final de cada semestre uma pesquisa de satisfação, aberta 

para os professores e alunos responderem se o coordenador de curso teve, ao longo do 

semestre, atitudes que demonstrem o espírito aberto para ouvir aos professores e alunos. 

Através desta, o coordenador poderá fazer uma autoanálise de seu desempenho. 
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*Além disso, deixar um canal aberto entre o coordenador e aluno para sugerirem ideias de 

melhoria, que podem ser até premiadas, podendo deixar espalhadas caixas de coleta de ideias 

na coordenação. Realizar o acompanhamento das mesmas e gerar feedbacks ao aluno. 

 

Competência 18 - Atuam como os professores e treinadores de suas equipes: 

 

*Realizar o acompanhamento da qualificação dos professores do curso, ou seja,  análise de 

como buscaram se desenvolver ao longo do semestre (ex.:participação em banca, cursos 

extras, pós graduação, especialização), buscando entender quais as expectativas do professor 

para o próximo período, de forma que o coordenador possa dar suporte na busca dos objetivos 

profissionais dos professores. Podendo esse trabalho ser feito junto com a área de 

desenvolvimento e treinamento (RH) da universidade. 

 

*Além disso, com maior qualificação, os professores poderão ser aproveitados em mais de 

uma disciplina e até mesmo em cursos diferentes, otimizando o uso dos professores e 

reduzindo o número de contratações, o que aumenta o custo da universidade (professor 

polivalente). 

 

Competência 19 - Tomada de decisão: 

 

*Utilizar o Diagrama de Pareto que auxiliará a identificar onde deve ser priorizado os 

problemas, sendo eles classificados em: poucos vitais; muitos triviais, deve-se concentrar a 

atenção sobre os poucos vitais (MUDA, eliminação dos desperdícios), já que estes resultam 

em grandes perdas, apesar de representarem um pequeno número de problemas. 

 

*Utilizar o histograma, que permitirá a visualização dos gargalos que tem ocorrido com 

maior frequência, visualizando os valores centrais, a dispersão em torno dos valores centrais e 

a forma da distribuição dos mesmos. 

 

*Utilizar-se da ferramenta 5S, ou seja, organizar o local de trabalho, sendo possível ter mais 

clareza em tomar decisões sobre as atividades que devem ser realizadas de forma prioritária. 

Utilizar-se do Kanban para organizar as atividades do dia a dia com cores de fácil 

identificação também ajuda na priorização (planejamento das atividades). 
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Competência 20 - Visita ao "Chão de Fábrica": 

 

*Ter um local de registro para apontamento das visitas recorrentes nas salas de aula (Gemba), 

caso verifiquem problemas ou oportunidades de melhoria, até mesmo na infraestrutura das 

salas sinalizar ao setor responsável. Realizar um acompanhamento dessas sinalizações junto 

aos demais setores necessários. 

 

Competência 21 - Transcendem os interesses pessoais para o objetivo comum 

(autotranscendência): 

 

*Realizar pesquisa de satisfação dos alunos, para verificar se, realmente, estão atendendo as 

expectativas dos mesmos para atendimento dos objetivos comuns. 

 

*Estimular reuniões de resultados com a participação dos professores e diretor acadêmico, 

onde mostre o caminhar dos resultados e como estão em relação ao cumprimento dos 

objetivos estratégicos, pois, atualmente, não existe uma reunião específica para tratar dos 

resultados. 

 

Competência 22 - Estímulo ao desafio da equipe: 

 

* Criar um plano de desenvolvimento, junto com o departamento de desenvolvimento (RH) 

da universidade, contendo desafios aos professores, como forma de estimulá-los a crescer 

profissionalmente, inclusive estimular, por exemplo, a participar de desafios ligados a 

projetos de melhoria da universidade, novos projetos de pesquisa. Estipular metas 

(Ferramenta KPI´s Key Performance Indicators) para esses desafios e acompanhá-los. 

 

Competência 23 - Paixão por lean: 

 

*Disponibilizar aos professores materiais didáticos, onde mostrem os princípios, principais 

ferramentas do lean e aplicações. 

* Sugerir cursos (ex.: online), aos professores, para que aprendam mais sobre a filosofia lean. 

*Junto ao diretor acadêmico expor os benefícios em aplicar o lean não só na coordenação 

como nas demais áreas da universidade, mostrar exemplos de aplicação da filosofia lean no 

dia a dia. 
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*Sugerir workshops e palestras sobre o tema lean, com a participação dos professores, 

coordenadores e diretores. 

 

Competência 24 - Entendimento profundo dos problemas e sua causa-raiz: 

 

*Utilizar o software de fluxo de processos disponibilizado pela universidade de forma mais 

otimizada, pois o mesmo mostra em qual setor e etapa está o processo aberto pelo aluno, mas 

os coordenadores não realizam uma análise mais profunda para saber quais são os gargalos 

(Ferramenta Análise de Gargalos) dos processos, por exemplo, análise para entender em 

quais etapas tem ocorrido maior incidência de atraso nas respostas. Realizar o estudo da causa 

raiz dos incidentes encontrados (ferramenta de análise da causa raiz), utilizando por 

exemplo, o Diagrama de Ishikawa, ferramenta que permite a uma equipe explorar e 

identificar graficamente todas as potenciais causas relacionadas a um problema. 

 

*Utilizar a ferramenta do Gráfico de Pareto, para ajudar a verificar na tomada de decisão 

sobre qual o gargalo deve ser priorizado em buscar a causa raiz, a fim de eliminá-los (MUDA, 

eliminação dos desperdícios). 

 

Competência 25 - Relação de comprometimento com a empresa: 

 

*Estipular que para cada objetivos estratégico da universidade exista, pelo menos, uma 

tarefa/projeto associado ao coordenador de curso, que auxiliará no cumprimento dos objetivos 

da universidade. Realizar, através da gestão à vista, o acompanhamento dessas 

tarefas/projetos estratégicos, estipular ações, metas e indicadores de medição (Ferramenta 

KPI´s Key Performance Indicators). 

 

Competência 26 - Estabelecem expectativas e metas claras e realizam o 

acompanhamento através de ferramentas gerenciais: 

 

*Estipular metas (Ferramenta KPI´s Key Performance Indicators) claras para os 

professores, de forma, que os mesmos também busquem alcançar os objetivos estratégicos da 

universidade. Estipular metas de desafios de projetos de melhoria, pesquisas, 

desenvolvimento profissional, por exemplo. 
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*Realizar o acompanhamento das metas estipuladas, através do quadro de gestão à vista, 

onde os professores também podem visualizar o andamento das metas. 

 

Competência 27 - Entendimento técnico sobre o assunto liderado: 

 

*Estruturar um plano de desenvolvimento individual, que além de ter ações buscando o seu 

autodesenvolvimento, acrescentará pesquisas voltadas às atividades que o coordenador do 

curso realiza em seu dia a dia, como: pesquisas diversas com foco nas melhorias nos planos 

de aula, programa do curso, atualizações do MEC e ENADE e demais normativas, grade de 

horários, de forma a se aprofundar nos assuntos e sugerir melhorias. 

 

5 CONCLUSÕES  

 

 O objetivo geral dessa pesquisa foi propor um conjunto de competências que se 

aplicam, de forma imprescindível, a um líder lean no setor de serviços, além disso, testar a 

aplicabilidade dessas competências perante os coordenadores de curso de uma IES privada, na 

condição de líderes lean.  

 Para se chegar a esses objetivos, inicialmente, foi realizada a revisão de literatura, 

utilizando as bases SCOPUS e SCIELO, onde foi possível selecionar, utilizando o método 

Webbliomining, os principais artigos sobre os temas liderança e lean, além disso, esses artigos 

compuseram o portfólio bibliográfico do trabalho. 

 A partir desses artigos iniciou-se uma explanação mais específica desse trabalho a 

respeito das competências que são apresentadas por diversos autores na literatura, essa relação 

foi retratada através do desenvolvimento de um framework, para melhor visualização das 

competências do líder lean. Foram selecionadas, a priori, 21 competências (as que tiveram 

maior quantidade de citações), para serem utilizadas no questionário, posteriormente, 

acrescidas de 6 competências, que foram oriundas das sugestões dos especialistas lean após a 

aplicação do questionário piloto, totalizando 27 competências (variáveis) a serem analisadas 

na pesquisa. 

 Como forma de ratificar o grau de influência que essas competências possuem na 

implantação e sustentação do lean, foi realizada uma pesquisa do tipo survey (questionário) 

com especialistas em lean para obter a opinião dos mesmos, posteriormente, ocorreu a análise 

quantitativa das respostas obtidas no questionário, através de estudo estatístico dos dados. As 

respostas foram analisadas por meio de estatística descritiva, conforme mostra a seção 4.2, 
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comprovando-se que todas as 27 variáveis levantadas na literatura foram identificadas como 

relevantes, variando entre altíssima e alta influência, para a implantação e sustentação da 

filosofia lean no setor de serviços e, desta forma, gerar agregação de valor em empresas e 

vantagem competitiva. Com isso, a primeira questão da pesquisa foi respondida. 

 A próxima etapa foi a aplicação de Análise de Componentes Principais aos dados 

coletados no questionário, que teve como objetivo resumir estatisticamente as variáveis 

(competências), a fim de descobrir uma maior correlação entre as mesmas, para tanto, foram 

realizadas a análise da matriz de comunalidades, testes estatísticos de Bartlett e KMO. Após 

essas análises, foram definidas 6 dimensões principais para o conjunto de competências que 

foram: 

 Comprometimento com a empresa, estabelecendo uma comunicação aberta e ampla, 

buscando o desenvolvimento tanto pessoal quanto dos liderados, desafiando-os para 

que alcancem os objetivos; 

 Motivação dos membros da equipe (foco nos objetivos em busca de cultura de 

melhoria contínua); 

 Relações interpessoais (trabalho em equipe); 

 Estabelecer metas claras e analisar a causa raiz dos problemas, acompanhar e 

solucionar. 

 Perfil humilde dos líderes; 

 Foco no cliente. 

 Estatisticamente, essas 6 dimensões resumem as 27 competências analisadas, 

representando um formato mais simplificado, para que as empresas possam avaliar as 

competências dos líderes. 

 Para responder o segundo objetivo deste trabalho, como forma de obter um 

detalhamento de como se encontra os coordenadores de curso superior frente às 27 

competências dos líderes lean, foram realizadas entrevistas com dois coordenadores de curso 

superior de graduação, designados pelo coordenador geral de graduação da IES, com isso, 

foram analisados os GAP`s (lacunas) e elaboradas sugestões de desenvolvimento para às 

competências. 

 Essas sugestões de desenvolvimento mostram-se importantes para a implementação e 

sustentação da filosofia lean na coordenação de curso superior de graduação da IES privada, 

gerando vantagem competitiva, ressalta-se a importância do envolvimento da liderança, para a 

realização de um link entre o lean com o planejamento estratégico institucional, o uso de 
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abordagens multifuncionais e inclusivas (treinamento e desenvolvimento), alinhamento entre 

a cultura do ensino superior e as iniciativas estratégicas e uso das ferramentas lean, que 

podem ser aplicadas nas atividades do dia a dia dos coordenadores de curso e, expandido para, 

demais líderes de empresa.  

 Esse trabalho obteve impactos relevantes, os quais se destacam: 

 No âmbito social: contribuição para as empresas e profissionais dos mais diversos 

setores, auxiliando as empresas a formarem líderes lean de qualidade, beneficiando-se não 

somente as empresas, mas a sociedade como um todo, que terão serviços com melhor 

qualidade. Em relação às IES privadas, há contribuição para todos os stakeholders envolvidos 

com a mesma, principalmente, os discentes que se beneficiarão com melhores condições de 

ensino, pois com a redução dos desperdícios, a IES poderá investir na melhoria da qualidade 

dos cursos oferecidos, formando cidadãos mais preparados para o mercado de trabalho e aptos 

para contribuir com a sociedade. 

 No âmbito acadêmico: contribuição quanto à inovação da pesquisa, servindo de 

auxílio a todos os demais pesquisadores que se interessem pelo assunto, buscando orientar 

futuras pesquisas sobre o tema. Além disso, servirá para desenvolver produções científicas 

sobre o tema liderança lean. 

 No âmbito econômico: com a aplicação das ferramentas da filosofia lean e 

formação de líderes capazes de implementar e sustentar essa filosofia, ocorre o incremento da 

produtividade, redução de custos de produção e desperdícios, expansão da produção, melhoria 

contínua dos produtos e serviços ofertados e maior agregação de valor para a economia e para 

a sociedade. 

 No âmbito das boas práticas, desenvolveu-se um checklist contendo as 

competências necessárias para os líderes lean, a fim de que sirva de parâmetro de avaliação às 

organizações que implantarem o lean, para treinar e desenvolver tais competências em seus 

líderes. 

  

5.1 Proposta de Trabalhos Futuros 

  

 Sugere-se que sejam aplicadas essas competências a demais coordenadores de curso, a 

fim de obter um panorama mais amplo e uma análise mais precisa das ações que a 

coordenação de curso da IES privada deve tomar para a implantação e sustentação do lean. 



119 

 Sugere-se, ainda, definir junto com a IES privada o que é considerado valor e realizar 

um plano de ação e roadmap para aplicação e acompanhamento das sugestões de melhoria 

propostas, a fim de analisar, de fato, a aplicabilidade das sugestões.  
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO SOBRE AS “COMPETÊNCIAS DE UM LÍDER 

LEAN PARA A IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA FILOSOFIA LEAN NO 

SETOR DE SERVIÇOS”. 

 

Qual seu gênero: 

 

(   ) Feminino   (   ) Masculino 

 

Qual a sua faixa etária 

 

(   ) 18—30 (   ) 31-40 (   ) 41-50 (   )51-60 (   )61-70 (   ) Maior de 70 anos 

 

Qual a sua escolaridade? 

 

(   ) Ensino Superior Incompleto  (   ) Ensino Superior Completo (    ) Especialização    

(   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Pós-Doutorado (   ) Outros (ex: Técnico) 

 

Qual seu tempo de experiência como Especialista em Lean? 

 

(   ) Menos de 2 anos   (   ) Entre 2 e 4 anos  (   ) Entre 5 e 10 anos  

(   ) Entre 11 e 15 anos (   ) Entre 16 e 20 anos (   ) Mais de 20 anos 

 

Como as competências abaixo do líder lean influenciam na implantação e sustentação do lean 

no setor de serviços?  

 

1) Habilidade de trabalhar em equipe e possuir como premissas básicas a cooperação e 

a colaboração. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
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2) Respeitar a equipe de trabalho e todos os funcionários que atuam direta ou 

indiretamente no processo. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

3) Apoiar e focar na melhoria contínua do processo, durante toda a cadeia produtiva. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

4) Delegar corretamente as atividades de trabalho, além de definir claramente os papéis e 

responsabilidades dos subordinados de forma harmônica e simbiótica. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

5) Atuar como coach de equipe, ou seja, ajudar a equipe a se desenvolver e atingir 

resultados e metas, extraindo o máximo de comprometimento, para que busquem soluções de 

melhoria. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

6) Motivar os membros da equipe, para aplicar a filosofia lean no dia a dia das 

operações dos processos.  

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
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7) Ser humilde, ou seja, pedir desculpas, assumir fracassos como desafios, entendendo as 

próprias forças e fraquezas (assim como as dos outros). 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

8) Compartilhar informações, de forma a dividir ou repassar informações, estimulando 

um ambiente para a troca, para o crescimento, tanto pessoal quanto profissional, tanto do líder 

quanto do outro. 

  

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

9) Possuir responsabilidade de cumprir com seus compromissos profissionais. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

10) Celebrar e reconhecer o sucesso, estimulando a equipe, gerando um ambiente de 

trabalho mais prazeroso, positivo e motivador. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

11) Estimular intelectualmente, ou seja, incentivar os membros da equipe a querer 

aprender cada vez mais, buscar o conhecimento para aprimorar as habilidades.  

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/comportamento/dicas-como-alcancar-seu-crescimento-pessoal-e-profissional/
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12) Estimular uma cultura de foco no cliente, para atendê-lo e satisfazê-lo, de uma 

forma que os surpreenda positivamente, oferecendo uma solução que supera suas 

expectativas, o que vai levar a sua fidelização, isto é, a continuidade do relacionamento com a 

empresa. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

13)  Comunicar-se de forma eficaz através da comunicação verbal e visual, incluindo o 

fornecimento de feedbacks aos membros das equipes. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

14) Manter-se focado, no que é conhecido como “Verdadeiro Norte”, ou seja, nos 

objetivos que se pretende alcançar (implantação e sustentação do lean), com persistência e 

não desistindo diante do primeiro obstáculo. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

15) Comprometer-se com o autodesenvolvimento, ou seja, mostrar um compromisso 

consigo mesma em crescer e buscar novos conhecimentos. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

16) Construir e promover uma cultura de confiança no ambiente de trabalho. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 
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17) Possuir “espírito aberto”, ou seja, estar disposto a aprender, ouvir, mudar, não estar 

fechado a verdades imutáveis. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

18) Atuar como professor e treinador de suas equipes, auxiliando os membros da equipe 

sempre que preciso. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

19) Possuir a capacidade de tomar decisões de forma assertiva. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

20)  Visitar frequentemente o "Chão de Fábrica", ou seja, ir ao local de trabalho para 

analisar como funciona o processo e analisar problemas e o que pode ser melhorado. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (    ) 

 

21) Transcender os interesses pessoais para o objetivo comum, conceito de 

autotranscendência. 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

 

22) Desafiar a equipe a alcançar objetivos cada vez maiores. 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )  
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23) Possuir paixão por lean – disposição para fazer mudanças pessoais, entusiasmo, 

intensidade sobre o assunto, disposição para engajar os outros, possuindo um conhecimento 

profundo sobre o assunto lean. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

 

24) Buscar entender profundamente os problemas e sua causa raiz antes de agir e 

estimular a equipe a trabalhar com eficiência na resolução de problemas. 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

 

25) Possuir uma relação de comprometimento com a empresa: como poderemos 

construir algo verdadeiramente grande? 

 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

 

26) Estabelecer expectativas claras entre os membros da equipe e utilizar-se de 

ferramentas gerenciais para rastrear o cumprimento das metas e dos processos. 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

 

27) Entender tecnicamente do que estão liderando para dar uma correta direção. 

Baixíssima 

influência 

Baixa 

influência 

Média 

influência 

Alta 

influência 

Altíssima 

influência 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )  
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APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE D: CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS 

LÍDERES LEAN 

 

Evidências (Atitudes)+ 

Ferramentas Utilizadas
GAP (Lacunas)

Sugestão de 

Desenvolvimento

1
Trabalho em Equipe, Colaboração e 

Cooperação

2 Respeito pelas pessoas

3 Foco e Apoio à Melhoria Contínua

4 Delegação correta e clara

5

Coaching  de equipes (ajuda o grupo a se 

desenvolver e atingir resultados e metas, 

extraindo o máximo de comprometimento, 

para que busquem soluções de melhoria)

6 Motivação dos Funcionários

7 Humildade

8 Compartilhamento de Informações

9
Responsabilidade e Compromisso com a 

liderança

10 Celebração e reconhecimento do sucesso

11 Estímulo Intelectual

12 Foco no Cliente

13

Fornecem feedback  aos membros das 

equipes e Comunicação eficaz de forma a 

estabelecer e utilizar sistemas de 

comunicação verbal e visual

14 Persistência e Foco no "Norte Verdadeiro”

15
Comprometimento com o 

autodesenvolvimento

16
Construindo e promovendo cultura de 

confiança

17 Espírito aberto

18
Atuam como os professores e treinadores de 

suas equipes

19 Tomada de decisão

20 Visita ao "Chão de Fábrica"

21
Transcendem os interesses pessoais para o 

objetivo comum (autotranscendência)

22 Estímulo ao desafio da equipe

23 Paixão por lean

24
Entendimento profundo dos problemas e sua 

causa-raiz

25
Relação de comprometimento com a 

empresa

26

Estabelecem expectativas e metas claras e 

realizam o acompanhamento através de 

ferramentas gerenciais

27
Entendimento técnico sobre o assunto 

liderado

Conhecimento + Habilidade = Competência
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APÊNDICE E: DECLARAÇÃO DE APLICABIIDADE DA PESQUISA 

 


