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RESUMO 

 

O presente trabalho de caráter exploratório estuda os efeitos da implementação da metodologia 

lean Office Floor Management (OFM) no dia a dia dos trabalhadores no escritório de uma 

empresa prestadora de serviços de engenharia e projetos offshore para a indústria de energia. 

Caracterizada pelo uso de Gestão Visual e Reuniões diárias, a OFM é uma adaptação para 

escritório da metodologia fabril Shop Floor Management (SFM). A OFM é um sistema de 

gestão que visa tornar os processos de melhoria contínua sustentáveis. Para fazer possível a 

compreensão e realização da investigação, utilizou-se de conceitos de ergonomia cognitiva e 

das relações entre indivíduos quanto ao trabalho coletivo e ao coletivo de trabalho. O estudo 

realizado se apoiou nos princípios da Grounded Theory (GT) clássica de Glaser e Strauss (1967) 

para realizar a coleta, codificação e caracterização de dados qualitativos visando a criação de 

uma teoria para compreender os fenômenos estudados. O emprego da GT possibilitou a 

emergência da categoria central “Compartilhamento de informações” e de suas relações com as 

categorias “Cooperação”, “Gestão de equipe” e “Gestão de tempo”. As relações identificadas 

permitiram concluir que a OFM tem o potencial de contribuir para o compartilhamento de 

informações e, consequentemente, a construção de um coletivo de trabalho e de um ambiente 

de cooperação. Devido ao contexto de pandemia do Vírus COVID-19, a investigação esteve 

limitada quanto à realização de uma rodada de entrevistas. Sugere-se, a realização de mais 

rodadas de coleta de dados junto aos interlocutores e a posterior validação dos resultados com 

a finalidade de investigar de forma mais robusta a categoria central e suas relações. 

 

Palavras-chave: Sistema Toyota de Produção, Office Floor Management, Compartilhamento 

de informações, Coletivo de trabalho, Cooperação. 

  



ABSTRACT 

 

This exploratory work studies the effects of the implementation of Office Floor Management 

(OFM) lean methodology on the daily lives of workers in the office of a company that provides 

engineering services and offshore projects within the energy sector. Characterized by the use 

of Visual Management and Daily Meetings, OFM is an office adaptation of the manufacturing 

methodology Shop Floor Management (SFM). The office methodology is a management 

system that aims to make continuous improvement processes sustainable. To make 

understanding and carrying out the investigation possible, the concepts of cognitive ergonomics 

and the relationships between individuals regarding collective activity and collective work were 

used. The study carried out was based on the classical Grounded Theory (GT) principles of 

Glaser and Strauss (1967) to perform the collection, coding and characterization of qualitative 

data aiming at creating a theory to understand the studied phenomena. The GT made possible 

the emergence of the central category “Information sharing” and its relations with the categories 

“Cooperation”, “Team management” and “Time management”. The identified relationships 

allowed to conclude that the OFM has the potential to contribute to the sharing of information 

and, consequently, the construction of a collective of work and an environment of cooperation. 

Due to the pandemic context of the COVID-19 Virus, the study was limited in terms of 

conducting a round of interviews. It is suggested that more data collection rounds be held with 

the interlocutors and the subsequent validation of the results in order to more robustly 

investigate the central category and its relationships. 

 

Keywords: Toyota Production System (TPS), Office Floor Management, Information sharing, 

Work collective, Cooperation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Segundo Gelmez et al (2020), empresas de diversos setores têm buscado a eficiência 

e a eliminação de desperdícios utilizando-se do Lean Manufacturing (LM), conhecido também 

como Sistema Toyota de Produção (STP), para realizar a eliminação dos desperdícios e 

atividades que não agregam valor aos seus processos.  O Sistema Toyota de Produção (STP) 

foi concebido no Japão no período pós Segunda Guerra Mundial por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno 

na montadora de automóveis Toyota™. Seu objetivo é tornar as organizações enxutas, por meio 

de melhoria contínua e resolução de problemas de maneira sistemática.  

Segundo Eaidgah et al. (2015), o STP deu origem à gestão visual como é conhecida 

na atualidade, devendo ser utilizada em conjunto com processos de melhoria contínua e/ou 

processos corretivos. Mann (2005) classifica o uso desses controles visuais como um dos 

principais elementos do sistema de gestão da filosofia LM. Para Eaidgah et al. (2015), a Gestão 

Visual ajuda as informações a fluírem e a serem colocadas em prática por um baixo custo. Estes 

autores afirmam, ainda, que ela pode atuar em dois campos, primeiro como apenas uma 

ferramenta de prover informação e, segundo, como uma direcionadora de ações, guiando os 

envolvidos nas atividades. 

Mann (op. cit.) também consideram os processos de responsabilização diários como 

uma das bases da gestão do STP. Poksinska, Swartling e Drotz (2013) definem esses processos 

como reuniões diárias que objetivam acompanhar o andamento das atividades relacionadas à 

solução de problemas e melhorias. Os autores ainda afirmam que tais reuniões, em sua maioria, 

são realizadas com roteiro padronizado, sempre no mesmo horário e com duração pré-fixada. 

Ambos elementos da filosofia LM mencionados fazem parte da metodologia Office 

Floor Management (OFM).  OFM é a denominação dada pela empresa de consultoria 

STAUFEN. Táktica para a metodologia fabril Lean Shop Floor Management (SFM) quando 

implementada em escritório. Segundo a consultoria, tal metodologia, que comumente é 

utilizada em chão de fábrica, engloba a realização de reuniões periódicas sempre no mesmo 

local, horário e de duração máxima pré-estabelecida e utilização de Gestão Visual. Essas 

características visam incentivar e facilitar a identificação de problemas, a cooperação e o 

compartilhamento de informações entre os funcionários participantes na resolução desses 

problemas. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 
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Este trabalho foi realizado numa empresa líder mundial na prestação de serviços de 

engenharia e projetos offshore para a indústria de energia. No Brasil, ela é focada no setor de 

óleo e gás, realizando design, engenharia, construção, instalação e manutenção de 

equipamentos, atuando do leito marinho à superfície. Por motivos de confidencialidade, a 

organização não terá seu nome compartilhado. 

Esta organização, atualmente, mantém contratos de aluguel de “taxa” diária de suas 

embarcações e mão de obra especializada junto ao seu cliente. Por meio dessas embarcações, 

são realizadas as instalações de dutos flexíveis e equipamentos submarinos para a exploração 

de óleo e gás. As embarcações contratadas são do tipo Pipe Laying Support Vessel (PLSV), 

que em tradução livre significa “Navio de Suporte e Lançamento de Dutos”. A fim de fazer o 

planejamento e procedimentos das operações de instalação, existe, dentro da organização, uma 

divisão do setor Flexíveis & Umbilicais chamada Daily Rate (em tradução livre “Taxa Diária”) 

composta por uma equipe de cerca de 30 (trinta) engenheiros dedicados à elaboração de um 

documento chamado Procedimento Executivo (PE).  Um Procedimento Executivo (PE) é um 

documento com os procedimentos de instalação dos equipamentos e dutos, que é elaborado e 

emitido pela equipe de engenheiros e é enviado às embarcações (Figura 1). Tal processo de 

emissão leva, geralmente, de 3 a 21 dias1.  

 

Figura 1: processo simplificado de emissão de Procedimento Executivo (PE) 

 
Fonte: desenvolvido pela autora 

 
A necessidade de otimização de processos do setor Daily Rate, que conta com um 

grande time de funcionários que realizam diversas tarefas em paralelo, atrelada aos fortes 

 
1 Informação obtida via comunicação pessoal com a equipe da organização. 
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valores de desempenho e inovação da organização levaram a organização a buscar implementar 

o movimento de escritório Lean no setor.  Nesse cenário, viu-se necessária a implementação de 

alguma metodologia que tornasse possível um maior controle e alinhamento sobre as atividades 

de todos e uma maior sinergia entre os trabalhadores na busca por soluções de problemas 

encontrados no dia a dia. 

A metodologia escolhida para promover as demandas supracitadas foi a Office Floor 

Mangament (OFM), por meio da Consultoria STAUFEN. Táktica. A OFM é uma metodologia 

Lean, utilizada comumente em chão de fábrica, que engloba reuniões diárias realizadas sempre 

no mesmo local, horário e de duração máxima de 15 (quinze) minutos, utilizando quadros de 

Gestão Visual. 

Esses quadros de Gestão Visual foram criados para as equipes de cada embarcação 

com a ajuda da consultoria, buscando em conjunto com os funcionários os indicadores de 

desempenho (Key Perfomance Indicators – KPI) a serem acompanhados, as regras a serem 

seguidas, entre outras características. 

Além disso, um ponto muito importante desses quadros de gestão visual é o destaque 

aos “Top Três” problemas trazidos pelos trabalhadores para a reunião e a criação e 

acompanhamento de planos de ação. Isso tem por objetivo estimular a resolução de problemas 

em grupo e tirar o estigma de que encontrar um problema é algo errado ou que a pessoa não é 

capaz. Em muitas oportunidades, outro membro da equipe tem a solução e só não a trouxe, pois 

não sabia que havia um problema ocorrendo. 

Inicialmente, montou-se um quadro de Gestão Visual temporário usando papel pardo, 

Post-It™ e folhas impressas, plastificadas e cortadas (Figura 2). Cada quadro era composto 

pelos seguintes itens: 

Lista de presença; Regras; Planejamento Semanal; Próximos projetos; Indicadores 

(Key Performance Indicators); Quadro de andamento dos projetos; Top 3 problemas; Plano de 

ação; Go and See, Feedback e Top Um, Top Dois, Top Três.  
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Figura 2: Quadro de gestão visual da equipe de engenharia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora 
 

A reunião deve ser realizada com duração de no máximo 15 (quinze) minutos, para 

que seja sentido um clima de foco e urgência. Cada funcionário tem sua vez de falar e deve 

compartilhar o que enxerga como mais relevante, sejam problemas encontrados ou andamento 

de suas tarefas. Dentre todos os problemas compartilhados na reunião, o líder deve inserir na 

tabela “Top Três” os três problemas que julgar de maior impacto, após identificá-los por meio 

das setas de “Top Um”, “Top Dois”, “Top Três” e elaborar, posteriormente à reunião, planos 

de ação para os mesmos. Esses planos de ação devem então ser acompanhados por meio da 

seção “Plano de Ação” do quadro. Outrossim, utilizam-se as setas com “Go and See”, para 

identificar que algo comentado durante a reunião deve ser aprofundado e com “Feedback”, para 

marcar que algo ou alguém deve receber feedback, ambas conversas devem acontecer após o 

término da reunião. 

Dentro de um movimento de digitalização de processos da empresa a nível global, os 

quadros OFM tornaram-se também digitais. A migração foi conduzida por uma empresa 

terceirizada. Um local físico foi montado com ferramentas de tecnologia, contendo um projetor 

com tecnologia de sensibilidade ao toque de canetas especiais e terminais de computadores. 

Com o espaço para reuniões preparado, os quadros de gestão visual migraram para plataforma 

digital iObeya, recebendo layouts novos. Essa mudança permitiu que os trabalhadores 
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atualizem os quadros de suas equipes remotamente e compartilhem a reunião com pessoas que 

não estão presentes fisicamente.  

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral deste estudo é entender como a metodologia Office Floor 

Management impactou no dia a dia dos trabalhadores do setor Daily Rate da organização 

estudada. Por se tratar de uma pesquisa exploratória, busca-se explicitar e compreender os 

fenômenos oriundos da relação entre as reuniões diárias, ferramenta de gestão visual e coletivo 

de trabalho a fim de fazer emergir as decorrências desse sistema sociotécnico. 

Para tanto, serão necessários os seguintes passos: 

1. Realização de entrevistas; 

2. Codificação dos dados; 

3. Categorização dos códigos; 

4. Identificação da categoria central; 

5. Análise dos resultados; 

6. Revisão bibliográfica acerca dos resultados da investigação; 

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

• As primeiras observações da situação estudada levaram a um questionamento 

central a ser respondido com a pesquisa: a metodologia Office Floor 

Management (OFM), em especial a sistemática das reuniões diárias com a 

equipe conduzidas com o recurso da ferramenta de gestão visual contribui para 

o compartilhamento de informações e, portanto, a melhoria da cooperação e da 

gestão de equipe? 

 

1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

A importância deste estudo reside na possibilidade de se verificar o impacto da 

implementação de uma metodologia baseada no Sistema Toyota de Produção (STP), Office 

Floor Management, em atividades de escritório e o seu desdobramento na gestão de equipe a 

partir da visão dos trabalhadores. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado em uma empresa do setor de Óleo & Gás, na divisão Daily 

Rate da área Flexíveis e Umbilicais, cerca de um ano após a implementação da metodologia 

OFM. O foco da investigação é nas ferramentas do campo de Gestão Visual e de reuniões 

diárias usadas pela metodologia.  

Devido às limitações impostas pela pandemia do vírus COVID-19, foi realizada 

apenas uma rodada de entrevistas para a realização deste estudo. 

A amostra de trabalhadores utilizada para a realização do estudo levou em conta o 

tempo de contato que cada um teve com a metodologia Office Floor Management. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO – LEAN MANUFACTURING 

 

A Metologia Lean, ou Lean Manufacturing, é um termo cunhado por James Womack, 

Daniel Jones e Daniel Roos em 1990 no livro “A Máquina que mudou o mundo” para identificar 

o Sistema de Produção Toyota (SPT). Esse sistema de produção foi criado para lidar com as 

dificuldades encontradas no período pós Segunda Guerra Mundial, momento em que o Japão 

se encontrava devastado pela guerra, sem pátios para armazenamento, sem grandes 

investimentos e sem um mercado consumidor que mantivesse sustentável a continuação da 

produção em massa.  

Esse cenário levou a empresa Toyota™, por meio de Eiji Toyoda e Taiichi Ohnoa, a 

desenvolver o STP, que é usado até hoje. Essa metodologia busca a eliminação de desperdícios, 

ou seja, atividades que não agregam valor aos processos que fazem parte de uma empresa, seja 

em chão de fábrica, seja em processos administrativos. O objetivo é aperfeiçoar esses processos 

de tal forma que não haja estoque, que a produção seja puxada, ou seja, que a demanda dite a 

produção, ao contrário do Fordismo, em que se produz em massa, cria-se estoque e se empurra 

essa produção ao mercado. 

Womack, Jones e Roos (1992) definem o Sistema de Produção Lean como um 

processo que é composto de 5 (cinco) passos. Esses passos são: 

1. Definir o valor para o cliente; 

2. Definir o fluxo de valor; 

3. Fazendo fluir; 
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4. Produção puxada; 

5. Buscar excelência. 

Segundo Chiarini (2013, p.16, tradução nossa) um processo é “uma sequência de 

atividades que são utilizadas para gerir uma ou mais funções de uma organização”. O autor 

supracitado define a atividade como um componente de um processo e uma atividade de valor 

agregado como uma atividade que permite trazer benefícios sob a perspectiva do cliente. 

Ademais, Chiarini (op. Cit.) define: desperdício como qualquer atividade em que haja gastos 

financeiros ou emprego de esforço e não agregue valor para o cliente; valor como o quanto o 

cliente está disposto a pagar pelo produto ou serviço e fluxo como a sequência de atividades 

para formar esse valor. 

Para ser uma indústria enxuta, é preciso um modo de pensar que se concentre em fazer 
o produto fluir através de processos ininterruptos de agregação de valor (fluxo unitário 
de peças), um sistema puxado que parta da demanda do cliente, reabastecendo 
somente o que a operação seguinte for consumir em curtos intervalos, e uma cultura 
em que todos lutem continuamente para a melhoria. (LIKER, 2005, p.29). 

Além disso, Liker (op. cit.) também afirma que se deve examinar o processo de 

produção sob a ótica do cliente para entender o que ele quer e assim definir o que é valor em 

sua perspectiva. 

Para Chiarini (2013) devem-se eliminar as atividades que não agregam valor de todas 

as etapas de um negócio, não só dos processos fabris, mas também dos administrativos, dado 

que muitas vezes os desperdícios encontrados nessa área são a razão dos desperdícios 

encontrados na produção. 

No STP foram identificados 7 (sete) desperdícios, ou seja, processos que não 

agregam valor, tanto para fábricas, quanto para atividades administrativas. Segundo a União 

Brasileira para a Qualidade, esses desperdícios podem ser identificados como: 

1) Superprodução – produzir mais que o necessário, no momento incorreto; 

2) Estoque – estoque de matérias primas e de produto acabado; 

3) Espera – tempo de espera entre atividades de produtos ou pessoas aguardando 

informações, materiais ou pessoal; 

4) Movimentação – de pessoas; 

5) Superprocessamento / processamento incorreto – processos que não agregam 

valor na visão do cliente; 

6) Transporte – transporte desnecessário de materiais, produtos, ferramentas, 

informações; 
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7) Defeito – produtos produzidos com defeitos. 

O “Modelo Toyota”, segundo Liker (2005, p.56-58) é composto por 14 (quatorze) 

princípios, sendo eles: 

(1) “Basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo prazo, 

mesmo em detrimento de metas financeiras” – decidir por um objetivo que 

seja maior que o lucro, gerando valor para o cliente e para a sociedade e 

crescendo de forma responsável frente a todos.  

(2) “Criar um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas à tona” - 

deve-se eliminar o desperdício relacionado à espera, seja de materiais, 

pessoas ou informações ao redesenhar os processos objetivando uma alta 

geração de valor e um fluxo contínuo, o que facilita trazer os problemas à 

tona rapidamente e fazer com que esse fluxo se torne evidente, tornando-o 

que parte da cultura da empresa para todos seus processos; 

(3) “Usar sistemas puxados para evitar superprodução” – produzir o pedido do 

cliente exatamente do jeito e na quantidade do solicitado, evitando o estoque 

e os custos atrelados à sua manutenção e ser flexível às demandas; 

(4) “Nivelar a carga de trabalho” – o foco não deve ser em apenas eliminar os 

desperdícios, mas também tomar cuidado para não sobrecarregar os 

funcionários, maquinário e processos, para assim ter um desempenho 

constante e manter o cronograma em dia; 

(5) “Construir uma cultura de parar e resolver problemas, obtendo a qualidade 

logo na primeira tentativa”– usar todos os métodos possíveis para garantir 

qualidade dos processos e dos produtos intermediários e finais, já que 

qualidade agrega valor para o cliente, fazer com que o maquinário tenha a 

capacidade de detectar os desvios e parar a produção de forma automatizada, 

usando um sistema que alerta e de forma visual aos times que há um 

problema, criar planos resolução e/ou mitigação rápida de problemas e criar 

uma cultura de parar ou reduzir a produção de forma a obter a qualidade 

desejada na primeira tentativa, consequentemente aumentando a 

produtividade no resto da produção; 

(6) “Tarefas padronizadas são a base para a melhoria contínua e a capacitação 

dos funcionários” – adotar métodos padronizados de forma a conhecer os 

tempos e processos do sistema e utilizar lições aprendidas e inovação para 

alcançar a melhor padronização possível; 
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(7) “Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto” – simplificar 

a informação compartilhada, adotar controles visuais simples que tornem 

imediato o entendimento de que há desvios; 

(8) “Usar somente tecnologia confiável e completamente testada que atenda aos 

funcionários e processos” – deve-se usar apenas tecnologia previamente 

testada e aprovada, garantir que combinem com a cultura da empresa sem 

intuito de substituir os indivíduos, mas sim auxiliá-los em suas tarefas e 

encorajar a busca por tecnologias inovadoras que agreguem valor; 

(9) “Desenvolver líderes que compreendam completamente o trabalho, que 

vivam a filosofia e ensinem aos outros” – líderes personificam a cultura da 

empresa, sendo exemplos a serem seguidos pelos outros funcionários, 

devem entender o trabalho diário nos mínimos detalhes e devem ser pessoas 

treinadas que já pertencem à companhia, não alguém de fora; 

(10) “Desenvolver equipes e pessoas excepcionais que sigam a filosofia da 

empresa” – desenvolver uma cultura robusta que seja disseminada na 

organização, ter equipes caracterizadas pela diversidade, fomentar o 

trabalho em equipe em busca de um objetivo em comum; 

(11) “Respeitar sua rede de parceiros e de fornecedores desafiando-os e 

ajudando-os a melhorar” – tratá-los como membros de seu negócio e 

incentivar e apoiar seu crescimento; 

(12) “Ver por si mesmo para compreender completamente a situação” – buscar a 

raiz dos problemas utilizando-se de observação e de dados comprovados, 

compreender de forma robusta a situação; 

(13) “Tomar decisões lentamente por consenso, considerando completamente 

todas as opções e implementá-las com rapidez” – compreender o contexto e 

analisar as possibilidades para tomar uma decisão e debater sobre como 

resolver os problemas de forma a chegar em um consenso; 

(14) “Tornar-se uma organização de aprendizagem através da reflexão 

incansável” – utilizar ferramentas de melhoria contínua para identificar as 

causas raízes de problemas e implementar soluções, eliminar desperdício 

relacionado a estoques, adotar um processo de lições aprendidas 

sustentáveis, padronizar métodos comprovadamente eficientes. 

Liker (2005) ainda afirma que é possível uma organização utilizar diversas ferramentas 

do Sistema de Produção Toyota (SPT) e ainda assim só estar seguindo poucos dos princípios 
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do “Modelo Toyota”. Para o autor supramencionado, para uma empresa ser lean, ela não, 

necessariamente, deve adotar os princípios Toyota, mas sim buscar gerar valor para a sociedade 

e para os clientes por meio de princípios que sejam adequados para a organização. 

Segundo Liker (2005), o uso dos 14 (quatorzes) princípios, ou seja, a adoção de The 

Toyota Way2 permite que uma organização alcance um estado sustentável de vantagem 

competitiva. Para o autor supramencionado, o uso das ferramentas do STP não significa que a 

organização esteja adotando também os princípios. 

 

2.1.1 Gestão Visual 
 

A Gestão Visual (GV) é definida por Liker e Convis apud Poksinska, Swartling e Drotz (2013) 

como um sistema de informações e ferramentas que permite fazer a gestão de processos e o 

entendimento do contexto de forma rápida. Já, para Siaudzionis Filho et al (2017, p, 1049 ou 

p.5, tradução nossa), “A GV consiste em uma checada rápida, permitindo ao indivíduo entender 

a situação, torná-la transparente, focando no processo, dando prioridade ao que realmente é 

necessário”. Para Mann (2005), a GV é considerada como um dos quatro pilares do sistema de 

gestão lean.  

Segundo Tezel, Koskela e Tzortzopoulos (2016), apesar da filosofia lean se apoiar 

vigorosamente no uso de Gestão Visual, seu uso não tem como pré-requisito que o usuário seja 

lean, qualquer ambiente que haja comunicação e interação pode usar e se aproveitar dos 

benefícios que a Gestão Visual traz. 

Para Poksinska, Swartling e Drotz (2013), a GV visa incentivar o compartilhamento 

de informações, torná-lo um hábito intrínseco ao cotidiano da organização e aumentar a 

transparência quanto às informações. 

Harris e Harris apud Tezel et al (2016) descrevem que as ferramentas visuais utilizadas 

pela GV, como sinais, quadros, entre outros, tem quatro características em comum: 

• Centros de informação que permitem ao trabalhador acessar informações 

livremente; 

• As informações que devem ser compartilhadas devem ser identificadas 

previamente; 

• O compartilhamento das informações de forma visual deve se integrar aos 

processos, deve ser de fácil acesso; 

 
2 Em tradução livre, The Toyota Way é o Jeito Toyota 
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• A comunicação não deve ser complicada e nem depender demasiadamente do 

compartilhamento verbal ou textual.  

A informação disposta nos quadros de GV devem ser simples o suficiente para que, 

com um olhar, um indivíduo já compreenda o contexto. As trocas verbais devem ser reservadas 

para a discussão das informações apresentadas.  

Pode-se afirmar também que a GV, segundo Galsworth apud Tezel et al (2016), 

permite otimizar as interações humanas que não agregam valor. 

O uso da GV pode trazer benefícios para diversas práticas cotidianas e, segundo Tezel, 

Koskela e Tzortzopoulos (2016), essas vantagens são: 

• Transparência: tornar as informações acessíveis para todos; 

• Disciplina: tornar a exibição para todos do desempenho dos trabalhadores em 

uma forma de incentivo; 

• Melhora Contínua: prover informações para a tomada de decisão; 

• Facilitação de trabalho: permite acompanhar métricas e informações em tempo 

real; 

• Formação no local de trabalho: a informação exposta fomenta o aprendizado 

no trabalho; 

• Criação de responsabilidade compartilhada; 

• Simplificação; 

• Unificação; 

• Gestão baseada nos dados. 

 

2.1.2 Obeya 
 

Obeya é definido por Javadi, Shahbazi, e Jackson (2013) como um ambiente de 

controle no qual se expõe informações de forma visual para serem usadas em reuniões 

periódicas e em tomadas de decisão. Para Tezel, Koskela e Tzortzopoulos (2016), Obeya é uma 

das ferramentas visuais da Gestão Visual juntamente com Centros de Desempenho. 

Tal ferramenta tem sua origem no desenvolvimento do projeto do carro Prius, da 

Toyota™. Segundo Liker (2005), o projeto do automóvel teve dois grandes benefícios para a 

Toyota™, a criação do Obeya e a engenharia simultânea. No presente trabalho o foco será dado 

exclusivamente ao primeiro benefício. 
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Liker (2005) relata que Obeya, conhecida também como “Grande Sala” ou “Sala de 

Guerra”, era uma sala na qual ocorriam reuniões entre diferentes funcionários envolvidos no 

projeto da Toyota. As equipes se encontravam para realizar reuniões de revisão do progresso 

do projeto e discutirem e tomarem de decisões em conjunto. Essa sala era exclusiva para as 

reuniões, dispunha de computadores, exibia diversas ferramentas de gestão visual, as quais 

eram alimentadas pelos representantes responsáveis das equipes. As informações dispostas no 

Obeya podiam ser atualizadas por qualquer funcionário da equipe. Essa disposição 

proporcionava a capacidade de visualizar imediatamente quaisquer desvios. A sua 

implementação transferiu a responsabilidade da gestão do projeto do engenheiro chefe para 

uma equipe multidisciplinar. 

Liker (2005) expõe que a Toyota constatou que a aplicação do Obeya fomenta a 

comunicação, a velocidade do processo de tomada de decisão, o nivelamento de informações 

por todos envolvidos e contribui para sentimento de pertencimento à equipe. Além disso, para 

o autor supracitado, o uso do Obeya permite com que não apenas a gestão seja responsável pela 

tomada de decisão, mas também todo o pessoal envolvido.  

Liker (2005) ainda propõe os segundos questionamentos quando se observa a sala de 

guerra de uma organização:  

É fácil ver de relance o status do que está acontecendo? O que você vê quando olha 
para as paredes? Existem tabelas e gráficos que informam se hoje os gerentes estão 
adiantados ou atrasados nos itens de ação? Existem anormalidades ou atrasos no 
projeto ou operação facilmente visíveis? Ou seja, existem controles visuais, a 
capacidade de ver anormalidades de relance? (LIKER, J. K., 2005, p.155)  

Ichiro Suzuki apud Liker (2005) destacou a importância do uso da gestão visual e que 

ela deve permitir a difusão do conhecimento. Segundo Blankenburg, Kristensen, Aasland e 

Sivertsen (2013), visualizar as informações como o Obeya permite, de forma simultânea e 

veloz, o acesso à informação e sua aplicação no processo de tomada de decisão. Blankenburg e 

Aasland (2012) corroboram ao explicarem que a transparência quanto às informações 

proporcionada pelo Obeya permite tornar o processo de tomada de decisão mais ágil. 

Schaeffer e Bellgran (2009) identificam que o uso de Obeya permite: (i) tornar a 

tomada de decisão e suas etapas mais rápidas ao reunir os responsáveis por fazê-las; (ii) facilitar 

o compartilhamento de informação por meio do contato diário; (iii) oferecer as ferramentas 

necessárias para inovação e redução de custos; (iv) alavancar a produção inovadora provendo 

tecnologia e comunicação. 
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Ademais, Blankenburg e Aasland (2012) adicionam às vantagens do uso de Obeya a 

possibilidade de reduzir a repetição de conversas, já que todos envolvidos passam a estar 

nivelados em relação às informações.  

 

2.1.3 Reuniões diárias 
 

Anderson et al (2019) identificam as reuniões diárias, também conhecidas como 

huddle meetings3, como um dos componentes do sistema de gestão diária lean. Segundo os 

autores, esse sistema visa dar suporte a melhorias contínuas, tornar o deparo com problemas 

algo comum, incentivando a sua identificação, fomentando seu compartilhamento e 

conectando-os às pessoas equipadas para tratá-los. Anderson et al (op cit), relatam que essas 

reuniões diárias devem ser rápidas, tendo duração máxima de 15 minutos e devem, também, 

ser realizadas de pé ao redor dos quadros de gestão visual.  

Mann (2005) relaciona reuniões diárias com o processo de responsabilização 

pertencente ao sistema de gestão lean. Chamado de Daily Accountability Process4 por Mann 

(op. cit.), esse processo permite fazer acompanhamento dos indicadores visuais, das atividades 

e de seus responsáveis, responsabilizando-os por seu andamento, identificar e implementar 

melhorias que podem ser adotadas.  

Mann (op. cit) corrobora com Anderson et al (2019) ao destacar que tais reuniões 

devem ter duração máxima de 15 minutos, serem em pé, perto ou no local que se produz valor 

e deve fazer uso de gestão visual. Não obstante, o autor afirma que as reuniões permitem expor 

e resolver problemas de forma rápida que antes geravam retrabalho, e permitem também que 

os trabalhadores busquem ajuda e escalem os problemas na pirâmide hierárquica. 

Segundo Liker (2005), para uma reunião ser eficiente seus pontos de discussão devem 

ser definidos antes da reunião, as pessoas consideradas pertinentes devem estar presentes, os 

participantes devem se preparar previamente, para assim poderem focar na resolução de 

problemas, deve-se aproveitar de métodos visuais e deve ser pontual tanto para começar quanto 

para terminar.  

 

2.1.4 Office Floor Management 
 

 
3 Reunião de Grupo em tradução livre. 
4 Processo de Responsabilização Diário em tradução livre. 
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Ambas ferramentas supracitadas, “Gestão Visual” e “Reuniões Diárias” constituem, 

em grande parte, a metodologia Office Floor Management (OFM). 

OFM, segundo a consultoria STAUFEN. Táktica, é o nome dado por eles para a 

metodologia lean fabril Shop Floor Management (SFM) quando implementada em escritório. 

A consultoria considera a SFM como uma metodologia que suporta o movimento de melhoria 

contínua de forma a torná-la sustentável. A empresa STAUFEN. Táktica compartilha que esse 

suporte é feito por meio do desenvolvimento de uma liderança voltada para o progresso dos 

funcionários por meio da interação e que conhece profundamente os processos (“Go & See”)5 

e problemas que estão acontecendo, o uso de centralização de informações em um local que 

permita interação e atualização in loco, a redefinição de controles sob a gestão, 

desenvolvimento de equipe, transparência aos dados, normalização de problemas, entre outros. 

Não obstante, a consultoria lista como vantagens da SFM: 

• Resposta veloz à problemas; 

• Solução de problemas de forma sustentável; 

• Otimização de recursos; 

• Transparência: todos envolvidos conseguem acessar as informações; 

• Autodisciplina; 

• Motivação e comprometimento da equipe; 

• Processos sólidos. 

 

Hertle e Metternich (2015, p.5) definem SFM como um “sistema de gestão integrada 

que facilita a comunicação, o controle de performance e a implementação de métodos lean no 

chão de fábrica”. Os autores comentam que os quadros de gestão visual e as reuniões diárias 

permitem conferir robustez aos processos de solução de problemas e melhoria contínua. Para 

os autores, SFM contém seis áreas principais: 

1. Tornar possível que cada trabalhador alcance seu potencial máximo; 

2. Ter gestores no chão de fábrica; 

3. Usar Gestão Visual; 

4. Organizar de forma às equipes serem como pequenas fábricas; 

5. Fomentar processos de solução de problemas e de melhorias; 

6. Desenvolver habilidades no chão de fábrica. 

 

 
5 Vá e Veja em tradução livre. 
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2.2 ERGONOMIA COGNITIVA 

 
A Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) comenta em seu site que a 

ergonomia cognitiva:  

[...] refere-se aos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e 
resposta motora conforme afetem as interações entre seres humanos e outros 
elementos de um sistema. Os tópicos relevantes incluem o estudo da carga mental de 
trabalho, tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem 
computador, stress e treinamento conforme esses se relacionem a projetos envolvendo 
seres humanos e sistemas.  

A formação da mente do ser humano é o resultado das diversas entradas que recebe 

em sua vida, ou seja, a criação que cada um recebe, a escola e a faculdade que frequenta, os 

meios em que transita, a comunidade em que vive e as pessoas com as quais se relaciona 

exercem influências na construção da mente. Com isso, entende-se que duas mentes não 

responderão de forma igual a um mesmo estímulo. 

Vidal e Carvalho (2008) afirmam que a ergonomia cognitiva pode ser dividida em 7 

(sete) paradigmas: estruturalismo, comportamentalismo, cibernético, construtivismo 

individual, cognição social, cognição compartilhada e o enativo. Neste trabalho, o foco será nos 

paradigmas da cognição social e da cognição compartilhada. 

 

2.2.1 Cognição Social 
 

Vidal e Carvalho (2008) afirmam que a cognição social considera a mente como um 

sistema aberto e funcional à influência de outras mentes, seja no campo social e/ou cultural, em 

uma perspectiva sistêmica. Esse paradigma demonstra a importância das relações 

interindividuais e da apreensão dos sinais advindos do ambiente em que os indivíduos habitam 

e coabitam. 

 

2.2.2 Cognição Compartilhada 
 

O paradigma da cognição compartilhada questiona a influência do entorno físico e 

técnico na mente. Ele é composto por quatro correntes: a tomada de decisão naturalística, a ação 

situada, cognição situada e cognição distribuída. 

 

2.2.2.1 Tomada de Decisão Naturalística 

 



 28 

A Tomada de decisão naturalística aponta como as diferenças sutis contextuais 

influenciam incisivamente os processos cognitivos, e quanto mais complexo e dinâmico esse 

contexto é, maior a interferência na tomada de decisão. 

Com isso, entende-se que as decisões tomadas no campo teórico serão diferentes do 

que as tomadas na prática para uma mesma situação que necessita que decisões sejam feitas, ou 

seja, por exemplo, ao perguntar a um policial que ações ele tomaria se ele se encontrasse em 

um confronto com bandidos de forma hipotética e perguntar o mesmo enquanto ele está no 

confronto, obter-se-iam respostas diferentes. Para Vidal e Carvalho (2008), no momento em 

que uma situação realmente ocorre, os indivíduos não buscam a melhor decisão em geral, e sim 

a melhor para o momento em questão, nem que seja uma mitigação temporária. Ademais, os 

autores supracitados citam como a urgência, o perigo, as diferenças do contexto em geral 

influenciam a decisão. 

 
2.2.2.2 Ação Situada 

 
Segundo Schuman apud Vidal e Carvalho (2008), a ação situada estuda a interação 

entre o indivíduo e o contexto no qual ele se encontra, levando em conta também suas interações 

com os dispositivos tecnológicos envolvidos na ação. Schuman apud Vidal e Carvalho (2008, 

p.79) determina que “os planos não podem servir para determinar de modo absoluto o curso das 

ações que são na maior parte do tempo oportunistas.”. 

Entende-se por isso que, as instruções, os fluxogramas, dados para o uso de um 

dispositivo não devem tentar prever a ação do agente e sim guiá-lo de forma geral no uso. Os 

indivíduos possuem mentes que foram moldadas de formas diferentes, possuem capacidades e 

formações diferentes, logo eles terão diferentes interpretações para mesmas instruções e 

diferentes reações. 

 

2.2.2.3 Cognição Situada 

 

A cognição situada é a junção da ação situada com a tomada de decisão naturalística, 

porém com algumas modificações, tornando-se uma teoria ativa e não uma passiva. Ela 

determina que:  

[...]equipamento e entorno fornecem guias ou mapas para a ação, cujo primado retorna 
ao agente. Estas guias, por seu turno, tomam lugar e fazem sentido dentro de um mapa 
ou representação cognitiva que o agente elabora em função da situação (a 
representação é situada). (VIDAL e CARVALHO, 2008, p. 79) 
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2.2.2.4 Cognição Distribuída 

 
Desenvolvida por Edwin Hutchins e sua equipe na década 1990, a cognição 

distribuída, segundo Vidal e Carvalho (2008), permite analisar as interações existentes dentro 

de um sistema cognitivo, envolvendo as relações entre ferramentas e um indivíduo ou um grupo. 

Para Vidal e Carvalho (2008), a principal contribuição deste paradigma é a 

consideração de que sistemas cognitivos não são constituídos apenas de pessoas, mas sim de 

indivíduos e tecnologias e esses sistemas têm características cognitivas diferentes das 

características das partes que os compõem quando isoladas. 

Ademais, Vidal e Carvalho (2008) relatam que pessoas que trabalham de forma 

colaborativa, geralmente têm mentes que foram moldadas por diferentes processos e possuem 

conhecimentos diferentes que possibilitam um fluxo de troca de informações e conhecimentos 

gerando uma rede de recursos variados para a realização de suas tarefas. Além disso, essa troca 

possibilita a construção de fluxos mais curtos, já que se construiu uma espécie de banco de 

informações ao adotarem diferentes práticas de comunicação. Outrossim, os autores 

supracitados mencionam que essa troca de conhecimentos e informações faz possível com que 

os indivíduos ajam de forma coordenada. 

 
2.2.3 Cognição Socialmente Distribuída 
 

Hollan, Hutchins e Kirsh (2000) afirmam que o campo social da cognição distribuída 

está ligado a ação conjunta de pessoas para realizar uma atividade. Segundo os autores, tal 

atividade provavelmente não poderia ser completada caso os esforços fossem empregados de 

forma individual. Para Rocha et al (2016) essa ação conjunta esta relacionada à colaboração, 

comunicação e experiências passadas dos indivíduos.  

Segundo Montmollin (1995), o conceito de Cognição Socialmente Distribuída 

introduzido por Hutchins visa estudar o sistema cognitivo formado por pessoas e máquinas 

como uma unidade pertinente de análise. Para o autor, a estrutura de interação de um sistema 

caracterizado pela cognição socialmente distribuída faz com que as partes do sistema tenham, 

quando isoladas, propriedades cognitivas diferentes que o coletivo.  Essa hipótese relatada por 

Montmollin (op cit.) refuta a crença que uma atividade coletiva é apenas o agrupamento das 

atividades individuais. 

 

2.3 TRABALHO COLETIVO E COLETIVO DE TRABALHO 
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As interações entre indivíduos descritos pela Cognição Socialmente Distribuída 

permitem entender como um coletivo de indivíduos se relaciona para a executar uma tarefa. 

Tais relações são fundamentais para que os trabalhadores consigam trabalhar coletivamente. 

Trabalho coletivo é definido por De La Garza e Weill-Fassina (2000) como o meio 

pelo qual os trabalhadores conseguem cooperar de forma eficaz e eficiente. Segundo Caroly e 

Barcellini (2016), o trabalho coletivo se refere à atividade sendo realizada e ao desempenho 

para alcançar os resultados almejados. Caroly e Barcellini (op. cit, p.56) completam que o 

trabalho coletivo envolve “processos de divisão de tarefas e das trocas de conhecimento, 

favorecendo a implementação da regulação na atividade”.  

Segundo Falzon e Darses (1996), para que o trabalho coletivo ocorra, todos os 

envolvidos devem estar sincronizados cognitiva e operacionalmente. Essa sincronização, para 

Falzon e Darses (op cit), significa nivelar todos quanto às informações e organizar as atividades, 

seja por indivíduo responsável seja por temporalidade. Portanto, o trabalho coletivo estabelece 

as normas e regras que regem a realização das atividades. 

Já, o coletivo de trabalho, para Caroly e Barcellini (op. Cit), é construído pelos próprios 

trabalhadores de forma que os indivíduos desenvolvam maneiras de realizar as tarefas com 

qualidade, visando a eficácia do trabalho coletivo.  De acordo com as autoras supracitadas, o 

coletivo de trabalho proporciona um ambiente de compartilhamento de informações e, 

consequentemente, de aprendizagem e resolução de problemas, proporcionando um maior 

fomento à cooperação. Por fim, Benchekroun e Weill-Fassina (2000) afirmam que ter trabalho 

coletivo não significa que haverá também, obrigatoriamente, um coletivo de trabalho. 

 

2.3.1 Colaboração, Cooperação e Produtividade 

 

Segundo Blankenburg, Kristensen, Aasland e Sivertsen (2013) as atividades das 

organizações no contexto da atualidade são de tamanha complexidade que tornam necessário o 

emprego de diversas disciplinas para realizá-las, resultando na colaboração como pilar do 

trabalho do conhecimento. Para os autores supracitados, é essencial que os tomadores de 

decisões participem das atividades de forma ativa nos processos para evitar desperdício.  

Os ambientes de trabalho colaborativos podem, se combinados com as tecnologias 
atuais de ponta, fornecer uma experiência imersiva e orientada ao contexto que 
remove sistematicamente os filtros que ficam entre as pessoas que trabalham juntas e 
a tarefa em questão. (KRISTENSEN et al apud BLANKENBURG et al 2013, p.3, 
tradução nossa) 
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Ainda, para Blankenburg et al (op. Cit.), a colaboração é essencial na coordenação das 

atividades, tornando-a responsável pela eficiência do projeto. De acordo com Peter Ferdinand 

Drucker (1999), existem seis fatores que ditam a produtividade do trabalhador do 

conhecimento. 

• Entender a fundo qual é a tarefa a ser realizada; 

• Os trabalhadores devem ter autonomia e devem ser os únicos responsáveis pela sua 

própria produtividade; 

• Inovação constante intrínseca à realização de tarefas e responsabilidades do 

trabalhador; 

• Aprendizagem e ensino contínuos por parte do trabalhador; 

• Quantidade e qualidade devem ter igual importância; 

• O conhecimento do trabalhador deve ser considerado um ativo para a empresa e não 

um custo. 

Além disso, Drucker (1999) ressalta que enquanto o aumento de produtividade de um 

trabalhador manual deve ser alinhado a um padrão de qualidade mínimo, a produtividade de 

um trabalhador do conhecimento não deve ter um mínimo de qualidade como restrição, mas 

sim a qualidade como fundamento do produto final. Portanto, para Drucker (op. cit.) a qualidade 

é direcionadora para o aumento da produtividade e não a quantidade.  

Drucker (1999) ainda afirma que, para aumentar a produtividade de um trabalhador de 

conhecimento basta mudar detalhes em sua atitude, tanto no nível individual quanto no coletivo, 

enquanto para aumentar a produtividade um trabalhador manual é necessário apenas dizer como 

ele deve realizar seu trabalho.  

Além disso, a cooperação é definida por Rocha (2017, p. 9) como “uma atividade 

coletiva na qual os operadores trabalham em conjunto sobre um mesmo objeto tendo um mesmo 

objetivo proximal”. 

Ademais, Maurice de Montmollin (1995) afirma que a cooperação entre trabalhadores 

os auxilia a lidar com as diferentes situações que encontram no seu dia a dia, aumentando a 

capacidade de identificar e solucionar erros em suas produções. O entendimento compartilhado 

que trabalhadores constroem com suas equipes torna possível que suas ações sejam 

coordenadas, conseguindo estabelecer uma relação que facilita na tomada de decisões e 

soluções de problemas. 
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2.4 GROUNDED THEORY – TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 

A abordagem clássica da Grounded Theory (GT), também conhecida como Teoria 

Fundamentada nos Dados, foi introduzida em 1967, por Barney Glaser e Anselm Strauss com 

origem no contexto dos estudos de sociologia ao observar o atendimento prestado pela equipe 

de um hospital e a gestão de pacientes terminais.  

A GT surgiu da necessidade de um método de validação para estudos que não eram 

baseados em números, já que métodos quantitativos não são opção para estudos com amostras 

subjetivas. Francisco Leite (2015) afirma que o desenvolvimento da Grounded Theory se deu 

em um período dominado por pesquisas positivistas, no qual os métodos qualitativos estavam 

em extenuação frente aos métodos quantitativos positivistas. Para Maia e Fernandes (2001), tal 

fator levou à busca por métodos de análise mais detalhados e flexíveis sem haver que converter 

para números. Outro motivador para a busca dessa nova metodologia, como afirmam Eugénia 

M. Fernandes e Ângela Maia (2001), era que os métodos mais usados na sociologia até a década 

de 60 geravam descontentamento, pois eram muito teóricos e com isso não conseguiam traduzir 

a realidade que estudavam, levando à uma fragilidade quanto a sua validade. 

Glaser e Strauss apresentaram a proposta metodológica em seu livro The Discovery of 

Grounded Theory (1967) descrevendo-a como uma abordagem metodológica de análise 

comparativa que objetiva a geração de teoria por meio da coleta e análise rigorosa e exaustiva 

de dados de forma sistemática e simultânea que permite combinar técnicas qualitativas e 

quantitativas. Essa abordagem de teoria como um processo possibilita que, ao invés de tentar 

encaixar os dados de forma forçada em uma teoria que já exista, o investigador consiga, no 

desenvolvimento de seu estudo, determinar uma teoria já concebida para ajudá-lo na criação de 

suas próprias. Para os autores supracitados, a teoria está em constante desenvolvimento, ela é 

mutável e isso torna possível o estudo de interações sociais e de seus contextos.  

Heath e Cowley (2004) observa que o processo de geração de teoria é realizada por 

meio de um processo cíclico de coleta de dados e de codificação , até o processo saturar e não 

ser possível extrair novas informações. 

Os criadores da abordagem afirmam que uma teoria que foi construída a partir de dados 

não pode ser completamente contestada por mais dados e nem pode ser substituída. Isso 

acontece já que a teoria gerada está muito próxima aos dados que lhe originaram.  

Em sua publicação, The Discovery of Grounded Theory, Glaser e Strauss (1967) 

constatam que em grande parte dos trabalhos realizados em pesquisas, os investigadores sabiam 

apenas pesquisar e checar seus dados, criando respostas a partir de dedução lógica e/ou 
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generalização. Esse cenário possibilitava que os investigadores não soubessem elaborar uma 

explicação sobre os fenômenos que estudavam, permitindo a publicação de estudos facilmente 

questionáveis e substituíveis. 

Fernandes e Maia (2001) relatam que o investigador usuário da Grounded Theory tem 

como interesse os padrões de ação e interação entre pessoas, nos processos decorrentes das 

mudanças nas condições internas e/ou externas. As autoras ainda ressaltam a importância do 

investigador no estudo e como ele se enxerga durante a investigação. Fernandes e Maia (2001) 

afirmam também que apesar da abordagem metodológica ter processos bem definidos para que 

o estudo seja próximo aos dados, grounded, ela permite que o investigador faça a sua própria 

interpretação para gerar conceitos. Tal liberdade para uso da imaginação permite elaborar os 

resultados do estudo e estimula seu desenvolvimento a partir de questionamentos. 

Kathy Charmaz (2009) destaca importantes características do modelo desenvolvido 

por Glaser e Strauss como: 

• Etapas de coleta e análise realizadas de forma síncrona; 

• Uso dos dados coletados para a elaboração de códigos e categorias no lugar do 

uso de lógica dedutiva ou de teorias já existentes; 

• Comparação constante a todo momento; 

• Construção da teoria de forma simultânea às etapas do desenvolvimento da 

pesquisa; 

• Documentar os avanços em memos para fazer a análise e construir a teoria; 

• Revisão bibliográfica como etapa posterior à elaboração da investigação. 

 

A GT passou por desenvolvimentos e transformações ao longo dos anos, resultando 

em três vertentes diferentes. Dos Santos et al (2018) relatam que devido a diferenças de opinião 

quanto aos processos metodológicos da GT, Glaser e Strauss separaram seus trabalhos. Glaser 

se ateve à abordagem original, lançada no livro The Discovery of Grounded Theory (1967), que 

ficou conhecida como abordagem clássica, Strauss se juntou a Juliet Corbin, originando a 

abordagem Straussiana da GT e, anos depois, a abordagem construtivista foi introduzida por 

Katy Charmaz. 

Segundo Dos Santos et al (2018), as diferenças entre as três vertentes da GT estão 

concentradas em como a análise de dados, conhecida também como etapa de codificação, deve 

ser realizada quando um estudo usa a abordagem metodológica. As divergências são 

apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Características comuns e diferenciadoras da GT 

 
 

Como para realizar este estudo foram usados princípios somente da vertente clássica, 

apenas ela será abordada. 

A construção da GT clássica em uma investigação pode ser separada, segundo 

Fernandes e Maia (2001), nas seguintes etapas: (i) Substantiva, (i.1) Aberta, (i.2) Seletiva e (ii) 

Teórica. 

As etapas da GT serão apresentadas nas sessões abaixo, seguindo o esquema 

apresentado na figura abaixo. 

 

Figura 3: Passos metodológicos da Grounded Theory 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 
2.4.1 Definição do Problema de Investigação 
 

Como primeira etapa, o investigador deve delimitar o problema a ser estudado e os 

questionamentos que nortearão sua pesquisa. Tais questionamentos podem se desenvolver ao 

longo da análise e novos podem surgir.  

Maia e Fernandes (2001) relatam que os questionamentos são alimentados e 

construídos pelo estudo e os resultados desse processo transmitem se é preciso buscar novos 

dados e como eles devem ser. Esse processo requer um retorno constante aos dados até não ser 

possível extrair novos dados da amostra. Tal processo permite que a investigação seja complexa 

e fiel aos dados. 

Base filosófica Uso da literatura Sistema de codificação

Amostragem teorética
Análise comparativa

Memorandos
Teoria substantiva e 

teoria formal

Características diferenciadoras

Pós-positivismo 
e Interacionismo 

Em todas as 
etapas

Rigorosa para criar a 
teoria

Construtivismo 
e Interacionismo 

Em todas as 
etapas e 

Em aberto para 
construir a teoria

Vertentes da GTCaracterísticas comuns

Clássica

Straussiana

Construtivista

Positivismo 
moderado

Somente ao final Original para descobrir 
a teoria

Fonte: adaptado de Kenny e Fourie apud Santos et al 
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Glaser e Strauss apud Fernandes e Maia (2001) explicam que as perguntas que 

norteiam a pesquisa devem, ao mesmo tempo, manter-se fiéis às delimitações impostas e serem 

abertas. Esse cenário torna possível um estudo ajustável e significativo. 

De acordo com o desenvolvimento da pesquisa, é possível observar que as questões 

que inicialmente eram abertas passam a se tornarem focadas. 

 

2.4.2 Construção da amostra 

 

A etapa de construção da amostra, conhecida também como amostra teorética, é ditada 

pelo estudo.  

Amostragem teórica é o processo de coleta de dados para a geração de teoria por meio 
do qual o analista coleta, codifica e analisa conjuntamente seus dados e decide quais 
dados coletar a seguir e onde encontrá-los, a fim de desenvolver sua teoria à medida 
que ela surge. (GLASER e STRAUSS, 1967, p.45, tradução nossa)  

Fernandes e Maia (2001) relatam que a amostra é ditada pelo estudo e não selecionada 

antes de sua realização.  

 

2.4.3 Processo de codificação 
 

O processo de codificação na GT clássica é dividido em duas etapas, a codificação 

substantiva e a codificação teórica. 

 

2.4.3.1 Codificação substantiva 

 
Dos Santos et al (2018) descrevem a codificação substantiva como o meio pelo qual 

se utilizam os dados coletados para criar conceitos. Essa etapa é subdivida em duas fases, a 

codificação aberta e a seletiva. 

Glaser e Holton (2004) relatam que na codificação aberta, os dados coletados são 

estudados linha a linha e cada incidente é codificado. Dos Santos et al (2018) explica que 

incidente não é limitado a apenas uma linha, já que, segundo Andrews et al (2017), uma 

codificação de partes tão pequenas pode levar ao excesso de informação. Dos Santos et al (op. 

Cit.) explica que a codificação gera uma palavra-chave ou uma locução-chave que traduz a 

passagem estudada. Holton (2010) relata os códigos gerados pela codificação aberta são 
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comparados e posteriormente agrupados de acordo com critérios estabelecidos pelo autor, se 

tornando categorias.  

Já na codificação seletiva, segundo Dos Satons et al (2017), o estudo volta sua atenção 

para a categoria central que emergiu na etapa anterior. Para Jones e Alony (2011), o 

investigador se concentra em uma categoria central e nas categorias que se relacionam a ela e 

volta para a análise teorética para realizar entrevistas baseadas nessas categorias. Holton (2010) 

adiciona ao relatar que, ao saturar o processo de categorização, as relações da categoria central 

com as outras categorias são elucidadas. Além disso, Holton (2010) afirma que ao decorrer do 

processo de codificação seletiva, o investigador poderá integrar ou reduzir o número de 

categorias. Segundo Dos Santos (2018), os dados que não são considerados pertinentes para a 

categoria central podem ser desconsiderados para as próximas etapas do estudo. 

 
2.4.3.2 Codificação teórica 

 
Kenny e Fourie (2015) definem a codificação teórica como a etapa final do processo 

de codificação da GT clássica. Neste momento todas as conexões estabelecidas entre as 

categorias são abstraídas e relatadas. Isso, para Holton (2010), permite a descoberta da teoria 

da GT. Essa teoria emergente traduz as relações entre as categorias, seu padrão e seu 

comportamento social. O autor supracitado ainda relata que, ao alcançar esta etapa, o 

investigador já pode fazer uso de literatura para ajudá-lo na criação de sua teoria e para realizar 

comparações. 

 

2.4.4 Redação de memos 
 

A redação dos memos, segundo Kenny e Fourie (2015), é a documentação das 

reflexões do investigador acerca dos dados que ele observa ao longo do processo de codificação. 

Essas reflexões são das comparações constantes e da abstração do processo e devem ser feitas 

a todo momento. Para Glaser e Strauss (1967), a realização desses memos é de extrema 

importância para a GT, já que permite ter uma imagem do que está ocorrendo no processo e 

serve de base para auxiliar nos desenvolvimentos finais da teoria. Segundos os criadores da GT, 

a redação dos memos permite ter uma visão clara dos conceitos criados. 

 

3 METODOLOGIA 
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Neste capítulo será descrito o método de pesquisa realizado. A abordagem selecionada 

para a realização deste estudo foi a abordagem metodológica Grounded Theory. 

 

3.1 APLICAÇÃO DA GROUNDED THEORY 

 

A Grounded Theory, segundo Scheirber (2001), realça que a teoria é útil quando 

estudando situações que requerem algum grau de ajuste dos indivíduos e suas reações. 

Analogamente, Annells (1997) corrobora ao afirmar que a GT clássica tem como interesse de 

estudo os processos e interações sociais.  

Tendo em vista as aplicações da Grounded Theory, este estudo foi realizado 

utilizando-se dos princípios da vertente clássica de Glaser e Strauss (1967). 

 

3.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A seleção dos participantes de um estudo com abordagem Grounded Theory deve ser 

de acordo com o fenômeno a ser estudado. Com a problemática delimitada, o investigador 

seleciona sua amostra. 

 

3.2.1 Definição dos critérios de elegibilidade 
 

A primeira etapa da metodologia adotada para coleta de dados foi a seleção dos 

trabalhadores que vieram a participar das entrevistas. Ao final da seleção foram entrevistados 

14 (quatorze) participantes de 3 (três) níveis hierárquicos diferentes.  

Para Duarte (2002), os critérios de elegibilidade dos indivíduos a participarem das 

entrevistas é essencial, já que eles fornecem os dados que servirão de sustentação e objeto de 

estudo da investigação, portanto, sua qualidade é determinante no resultado. Além disso, Duarte 

(2002) caracteriza os entrevistados como uma das bases para a construção do estudo e, por esse 

motivo, a descrição e a seleção dos entrevistados, além de seu “grau de representatividade no 

grupo social em estudo são considerados de suma importância. 

Tendo em mente a relevância da determinação da população a ser estudada de forma 

apropriada, foram adotados os seguintes critérios de elegibilidade: 

• Ser engenheiro pertencente à área Flexíveis & Umbilicais; 

• Fazer parte da empresa há, no mínimo, 1 (um) ano. 
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Os critérios adotados tinham como propósito garantir que os participantes tivessem 

experiência trabalhando para a empresa antes da adoção da metodologia e, portanto, a 

capacidade de analisar os cenários de antes e depois da sua introdução e responder os 

questionamentos delimitados pelo fenômeno a ser estudado. Além disso, a abrangência de 

níveis hierárquicos diferentes teve como finalidade captar as visões diferentes sobre a 

ferramenta. Com os critérios de elegibilidade estabelecidos foi possível selecionar quais 

funcionários do setor seriam entrevistados. 

 

3.2.2 Negociação e autorização da gerência 
 

Para a realização das entrevistas no setor, a gerência foi contatada por meio eletrônico 

e posteriormente por meio de uma reunião presencial. Na reunião presencial, o processo 

elaborado pelo autor para a execução das entrevistas e os critérios de elegibilidade escolhidos 

foram apresentados e aprovados. Não foram impostas limitações de tempo nem horário, ficando 

a critério do autor e da disponibilidade entrevistados. 

 

3.2.3 Abordagem do convite 
 

Cada participante foi primeiramente contatado via ferramenta de mensagens da 

empresa para receber uma breve instrução do convite que iria receber em seu email. Uma vez 

familiarizado com o propósito do convite e tendo autorizado a marcação da entrevista, o 

funcionário recebeu um email contendo o número da sala de reunião e horário, após 

confirmação de disponibilidade na agenda. As entrevistas variaram entre 20 (vinte) a 40 

(quarenta) minutos de duração. Ao final, dos 15 (quinze) participantes convidados, 14 

(quatorze) participaram do processo, já que dependia da agenda de embarques offshore da 

equipe (Quadro 1). 
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Quadro 1: lista de entrevistados 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 
3.3 COLETA DOS DADOS 

 
Os dados para estudo foram coletados por meio de entrevistas com os participantes da 

pesquisa.  

 

3.3.1 Roteiro 
 

O roteiro construído teve por objetivo não direcionar o entrevistado em suas respostas, 

sendo constituído de perguntas abertas. Essa escolha se baseou nos princípios da abordagem 

metodológica deste estudo, a GT, que considera a teoria como um processo em 

desenvolvimento, com novas questões de análise surgindo com ao seu decorrer. Além disso, 

para Silva e Ferreira (2012, p.608) “a produção de informações a partir do uso de material 

espontâneo, à exemplo das entrevistas, possibilita a observação das pessoas em seus próprios 

territórios, bem como a interação com estas através de sua própria linguagem e em seus termos.” 

 
3.3.2 Entrevistas 
 

O método selecionado para a condução da entrevista vem de acordo com o método do 

roteiro, perguntas pré-determinadas pelo autor, com uma diretriz definida, porém com liberdade 
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do entrevistado de responder abertamente, sem respostas apresentadas a ele, como seria em uma 

múltipla escolha. Esse método de entrevista é o semiestruturado. 

Manzini (2004) explica que a entrevista semiestruturada pode ser entendida como uma 

interação social, verbal e não verbal que ocorre ao vivo entre o entrevistador com seus objetivos 

e o entrevistado que, em teoria, possui os dados desejados a serem analisados. Em 

complemento, Zaia Brandão apud Duarte (2002) afirma que o entrevistador deve estar atento 

constantemente não só ao que o entrevistado fala, mas também ao modo como o faz e a trejeitos 

que apresenta. Duarte (2002) complementa ao destacar que as maneiras de se expressar, podem, 

por vezes, representar a fala. Tendo esse conhecimento em mente, o entrevistador deve 

estabelecer um distanciamento entre si e seu objeto de estudo e deve estar atento aos seus 

trejeitos ao conduzir a conversação, como expressões corporais, jeito de falar, entonação da 

voz, expressões utilizadas da face, para evitar que o entrevistado seja influenciado/induzido em 

suas respostas. 

De forma a garantir que os dados coletados fossem o mais verossímeis possível, sem 

serem influenciados pelo medo de serem julgados por possíveis leitores, garantiu-se aos 

entrevistados anonimato e a não gravação das entrevistas. O processo de coleta dos dados 

compartilhados foi transcrição em tempo real das falas de forma fidedigna, exatamente como 

foram faladas, palavras e expressões.  

As entrevistas foram conduzidas com uma conversa informal como abertura, uma 

pequena introdução do assunto a ser abordado e como se daria o processo de coleta das 

informações compartilhadas. A informalidade tinha por objetivo fazer com que o funcionário 

se sentisse à vontade, livre e, posteriormente, as perguntas eram introduzidas. Manzini 

(1990/1991) afirma que o método de entrevista semiestruturada tem como objetivo o tema sobre 

o qual o roteiro foi construído, aditado por outras perguntas intrínsecas ao momento e 

conjuntura da entrevista. Para Manzini (2004), esse método torna possível que informações 

sejam compartilhadas de forma espontânea e que não sejam apenas respostas modelos de 

opções fornecidas. 

Para evitar distrações e interrupções, as entrevistas foram conduzidas em salas de 

reunião reservadas para o processo. 

 
3.4 CODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA 

 
Segundo Santos, Cunha, Adamy, Backes, Leite e Souza (2018), nesta etapa os dados 

são analisados, seja linha a linha, frase a frase, página a página, de forma a criar códigos que 
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traduzam a ideia passada e suas descrições. Após essa fase, os códigos são compilados de 

acordo com similaridades, conceitos. Essas compilações, que são categorias, recebem um 

rótulo. 

Em posse de todas entrevistas realizadas, foi criado um arquivo Excel, contendo uma 

tabela que desse a oportunidade de observar todos os dados coletados de uma forma macro. A 

primeira planilha é composta de colunas contendo os títulos: “nome”, “cargo”, “tempo de 

empresa”, as 7 (sete) perguntas feitas e as respostas de cada funcionário. Os dados foram 

inseridos e organizados. Posteriormente, foram construídos mais 7 (sete) planilhas 

correspondentes a cada pergunta para compilar suas respostas. As tabelas correspondentes às 6 

(seis) primeiras perguntas foram organizadas com colunas com os seguintes títulos: 

“funcionário”, “nível hierárquico” e “resposta”. A tabela da sétima pergunta foi elaborada com 

a finalidade de compreender quantos funcionários foram treinados na metodologia, sendo 

assim, ela contém as colunas “funcionário”, “nível hierárquico”, “treinamento formal” 

(APÊNDICE G). Um excel de suporte foi elaborado para facilitar a compilação e organização 

dos códigos que foram posteriormente identificados. 

Para a codificação, em cada tabela de cada pergunta, as respostas foram lidas com o 

objetivo de identificar palavras e ou locuções-chaves no material. Em cada tabela, na coluna 

com os relatos, as locuções-chaves ou palavras-chaves foram identificadas e destacadas por 

meio de números de forma crescente de cor vermelha colocados ao seu lado (Figura 4).  

  

Figura 4: fragmento da compilação de respostas do estudo 

Fonte: estudos realizados pela autora 
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Caso um código estivesse aparecendo novamente, o número usado inicialmente para 

identificá-lo era repetido. Uma vez tendo realizado esse processo por todas as respostas de cada 

pergunta, as palavras/locuções-chaves eram rotuladas, de forma a se tornarem códigos e cada 

código era inserido em uma nova tabela na mesma planilha da pergunta juntamente com sua 

descrição (Figura 5). Tal processo de identificação de códigos foi repetido até ser saturado e 

não ser possível identificar novos códigos nos relatos. 

 

Figura 5: fragmento da planilha de códigos 

 
Fonte: desenvolvido pela autora 

 

Após a saturação do processo de geração de códigos, os mesmos foram estudados a 

fim de identificar relações entre si. Uma vez que as relações foram percebidas, os códigos foram 

agrupados em categorias respeitando-as. Cada categoria recebia um rótulo para representá-la e 

uma letra para caracterizá-la (APÊNDICES N-S).  

Esse processo foi realizado em um arquivo de excel contendo uma planilha para cada 

pergunta. Em cada planilha havia uma cópia da tabela de códigos de cada pergunta, contendo 

as colunas “código” e descrição”, adicionadas de duas colunas, “agrupamento” e “categoria”. 

A categorização foi elaborada de pergunta em pergunta. O código e sua descrição eram lidos, 

analisados e, em uma tabela separada, compilavam-se as categorias identificadas. A cada 

pergunta a lista de categorias repetia a compilação anterior e se somavam as identificadas na 

pergunta caso fossem categorias novas. Caso se julgasse que a categoria designada para o 

código já existia, apenas se inseria a letra do agrupamento e o nome do código. 

Uma vez que o processo de categorização foi saturado, voltou-se aos dados para 

analisar se as categorias emergentes do estudo poderiam sofrer novas agrupações. Essa 

possibilidade foi confirmada e o processo de categorização foi repetido. 

 

3.5 DESCRIÇÃO DE CÓDIGOS 

 

Códigos Descrição
(32) Rotina atarefada = rotina muito ocupada

(33) Costume com problemas
= os funcionários se acostumaram com os problemas, a ponto de 
considerá-los algo normal e com isso não relatando-os

(34) Correria = a rotina da equipe é de muita correria
(35) Facilitadora = a ferramenta funciona como uma ajuda de grande valor, facilitadora

(36) Compartilhar problemas entre pares = compartilhar problemas com a equipe
(37) Responsáveis = levar os problemas para os funcionários adequados

(38) Impacto da rotina = a rotina do setor impacta no uso da ferramenta
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A etapa de descrição dos códigos ocorreu de forma concomitante à sua identificação 

nos relatos. Utilizou-se de uma planilha paralela para fazer a documentação dos códigos 

identificados. Na tabela supracitada correspondente à identificação dos códigos, construíram-

se duas colunas, sendo “Código” e “Descrição”. Toda vez que, ao ler os relatos, que se 

identificava um novo incidente, elaborava-se uma palavra ou locução-chave para nomeá-lo. O 

nome designado era inserido na tabela “Códigos” e se elaborava um pequeno texto para 

descrevê-lo (Figura 5).  

Todos os códigos e categorias foram compilados por pergunta em planilhas nomeadas 

pelo número da pergunta seguido de “códigos” ou “categorias”. 

 

3.6 CODIFICAÇÃO SELETIVA 

 

Dado ao contexto de pandemia do Vírus COVID-19, que impediu a continuidade das 

entrevistas e a utilização de apenas os princípios da GT clássica, este estudo realizou um 

processo de codificação seletiva de forma a observar o surgimento de uma categoria central. 

Além da emergência da categoria central, estudou-se também suas relações com as outras 

categorias mais expressivas no que toca sua menção nos relatos. 

 

3.7 GERANDO A TEORIA 

 

Com a recategorização e geração de um gráfico para melhor poder observar a 

influência de cada categoria, foi possível observar “Compartilhamento de Informações” como 

a categoria central emergente deste estudo baseado nos princípios da GT (Figura 6).  

  Figura 6: representação gráfica das categorias identificadas no estudo 

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Com a análise da categoria central foi possível observar sua influência nas categorias 

seguintes e traçar relações que conectam “Compartilhamento de Informações” com 

“Cooperação”, “Gestão de Equipe” e “Gestão de Tempo”. 

 

4 RESULTADOS 
 

Com a codificação e posterior categorização e recategorização realizadas, foi possível 

observar o quanto cada categoria esteve presente nas falas dos entrevistados. A Figura 7 

apresenta os resultados gerais quantificados.  

Neste estudo optou-se por trabalhar com as quatro das cinco categorias mais 

expressivas, sendo “Compartilhamento de Informações”, “Cooperação”, “Gestão de Equipe” e 

“Gestão de Tempo”. Essa abordagem foi selecionada já que essas categorias se relacionam por 

meio de uma categoria central (Figura 7). Tal fato obedece aos princípios da GT clássica de 

Glaser e Strauss.  

 

Figura 7: relações entre a categoria central e as categorias subsequentes 

 
Fonte: desenvolvido pela autora 

 

A categoria presente mais expressiva no estudo foi “Compartilhamento de 

informações”. Esse fato pode ser corroborado pelo percentual de frequência de ocorrência da 
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categoria que representou 20% de todas as categorias identificadas nos discursos dos 

entrevistados. 

O “Compartilhamento de informações” foi identificado como categoria central, pois é 

possível perceber, por meio dos relatos, que ela possibilita que a gestão de equipe, de tempo e 

cooperação ocorram. 

Eu acho que sim, tornou a equipe mais colaborativa e unida, porque acabamos 
compartilhando os problemas e soluções as vezes alguém está com algum problema 
que outra pessoa já sabe resolver. (entrevistado 11, pergunta 5) 

O relato do entrevistado 11 (onze), ao ser perguntado se a ferramenta havia causado 

mudanças nas formas de trabalhar, mostra como a formalização do momento de troca 

possibilitou que os pares troquem conhecimento e se ajudem. O fato observado pode ser 

corroborado na literatura por Caroly e Barcellini (2016), que afirmam que o coletivo de 

trabalho, no qual os indivíduos podem compartilhar os problemas e situações do trabalho com 

os outros, e assim lidar com suas tarefas como um coletivo, fomenta mais a cooperação do que 

realizar as atividades sozinhos. 

Sim, a equipe ficou mais unida e mais participativa, uma vez que está ciente do que o 
outro está fazendo e eventualmente as pessoas conseguem ajudar uma as outras, dando 
pitaco, antes eu não sabia o que a pessoa estava fazendo. Por exemplo, as vezes eu já 
tive o problema que a pessoa está tendo ou tenho mais experiência. Antes as pessoas 
tinham que ficar correndo atrás. (entrevistado 12, pergunta 5) 

Diante do mesmo questionamento, o entrevistado 12 (doze) demonstra que 

compartilha da opinião expressa anteriormente de que conhecer o trabalho do outro propicia o 

auxílio entre indivíduos da equipe. Além disso, o entrevistado adiciona que, antes da adoção da 

metodologia, para saber se um de seus pares poderia ajudá-lo, era necessário buscá-los, “correr 

atrás”. Esse ambiente de cooperação fomentado pelo compartilhamento de informações 

mencionado nos relatos dos entrevistados 11 (onze) e 12 (doze) ilustram a fala de Caroly e 

Barcellini (2016) de que saber as habilidades e experiências dos outros pode estimular a 

cooperação, já que o indivíduo passa a ter o conhecimento de que seu par pode ajudá-lo. 

Observa-se na fala dos trabalhadores a ocorrência do coletivo de trabalho propiciado 

pelo compartilhamento de informações repetidamente. 

 Sim, por causa dessa questão, as vezes não temos uma solução, entende-se que 
deveríamos ter uma solução na prática, como gestor, mas isso passa a fazer com que 
todo mundo passe a fazer parte da solução e permite que eles (engenheiros) deem 
opinião. (entrevistado 9, pergunta 6) 



 46 

Compartilhar de forma mais ágil, você nivela as informações de cada membro do 
grupo em relação às atividades que estão sendo realizadas. Não só compartilhar, mas 
também auxiliar os colegas com as atividades. (entrevistado 13, pergunta 1) 

Falzon e Darses (1994) explicam que para trabalhar de forma coletiva, é necessário que 

os envolvidos estejam sincronizados quanto ao cognitivo e quanto à realização de suas tarefas. 

Para os autores supracitados, para que o pilar da sincronização de cognição seja alcançado, os 

trabalhadores, em sua totalidade, devem estar a par das informações das tarefas e devem 

compartilhar seus conhecimentos.  

Ao ser perguntado se a metodologia OFM atende aos objetivos que cada funcionário 

acredita que ela tem, pode-se observar no relato do entrevistado 6, novamente, a relação 

existente entre a categoria central e “cooperação”. 

Pra mim atende sim, porque antigamente a gente não tinha tão claro o que cada um 
do grupo estava fazendo, o que poderia fazer e poderia ajudar e compartilhar com os 
outros amigos claramente. (entrevistado 6, pergunta 2) 

Quando questionados sobre as percepções de cada um sobre a metodologia foi possível 

observar a relação da categoria central tanto com “cooperação” quanto com “gestão de equipe”. 

[...]Eu acho que ajuda, que é positiva, melhorou na distribuição de tarefas e na 
facilidade de troca, de ajuda um ao outro, adicionando um ponto, nesse período de 
home office está sendo mais positivo ainda, reforça mais esse ponto da ajuda e da 
distribuição e é um momento que conversamos e falamos sobre trabalho. (entrevistado 
11, pergunta 3) 

O uso da metodologia reduziu barreiras que poderiam dificultar o compartilhamento 

de informações entre a equipe. Como consequência, relata-se que a ajuda entre membros e a 

distribuição de tarefas entre os membros também sofre mudanças. Neste depoimento, é possível 

observar o campo da sincronização operacional comentada por Falzon e Darses (1994). 

Considerada um dos pilares para que ocorra um trabalho de maneira coletiva, segundo Falzon 

e Darses (op cit), ela visa gerir a realização das atividades, tanto em quem é responsável por ela 

quanto quando ela deve ocorrer.  

  [...] Outra função, é quando você está fazendo a gestão dos projetos é você conseguir 
ver sua equipe e conseguir ver se você consegue emprestar pra outros grupos ou dar 
trabalho pra pessoa que está vaga, é demanda versus recurso, isso é bacana também. 
(entrevistado 9, pergunta 1) 

A possibilidade de fazer a gestão de sua equipe, delegando tarefas e usando os recursos 

de forma apropriada, por ter as informações necessárias para tal é percebido no depoimento do 
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entrevistado 9 (nove). Para Montmollin (1995), a falta de compartilhamento de informações 

pode ter como consequência a má coordenação das tarefas. 

As ligações entre o “compartilhamento de informações” e a “gestão de tempo” ficaram 

claras nos depoimentos dos entrevistados quando questionados se achavam importante terem 

conhecimento sobre as atividades que os outros trabalhadores estão realizando e se isso impacta 

em seu trabalho.  

Sim, acho isso importante, porque ali posso ajudar e buscar ajuda. Impacta 
positivamente, principalmente na parte de tempo, as vezes preciso de um estudo que 
já foi feito pra uma linha e ele poderia se aplicar projeto meu também, ou algo que eu 
não estava levantando e foi levantado pra outro projeto e isso sobra pra mim e 
compartilhar a experiência dos outros e comigo, me ajuda fazendo com que eu talvez 
economize tempo em determinados assuntos e em outros posso acabar gastar mais, 
engraçado né, por causa da OFM em si. (entrevistado 4, pergunta 6) 

Observa-se, no relato, a correlação com a sincronização operacional comentada por 

Falzon e Darses (1994). Tal sincronização, segundo os autores, visa utilizar as informações 

compartilhadas para, entre outros objetivos, organizar as atividades, como, por exemplo, 

quando iniciar, quando concluir. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo constatou que a metodologia OFM adotada na empresa estudada propicia 

o compartilhamento de informações a partir da dinâmica das reuniões diárias e com o recurso 

dos quadros de Gestão Visual. Esse compartilhamento de informações proporciona aos 

trabalhadores um ambiente de debates acerca das atividades e de problemas, fomentando a 

aprendizagem e a cooperação, situação na qual os trabalhadores criam maneiras de realizar as 

tarefas com qualidade. No ambiente caracterizado pelo o compartilhamento de informações 

identifica-se o fomento à resolução de problemas de forma inovadora e cooperativa, fazendo 

emergir o conhecimento disponível na organização. 

A implementação das reuniões diárias aditadas dos quadros de gestão visual no 

cotidiano do setor estudado caracteriza uma regulação da atividade realizada pelos 

trabalhadores da empresa. Esse cenário, traduz um trabalho coletivo que possibilita a 

construção de um coletivo de trabalho (Figura 8). Além disso, ele se demonstra empoderado na 

sua concepção de grupo, contribuindo a manutenção da saúde dos membros.  
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Figura 8: Ambiente propiciado pela OFM 

 

Fonte: desenvolvido pela autora 

 

Esta investigação se limitou ao estudo da implementação da adaptação da metodologia 

SFM para escritório em equipes de design distribuído que realizam atividades que tomam, em 

média, de 3 a 21 dias para serem concluídas6. Portanto, sugere-se aprofundar o estudo quanto à 

frequência de realização de reuniões quando a metodologia é aplicada em escritório. Esse 

questionamento é abordado, já que chão de fábrica realiza atividades de produção diária e 

trabalha em turnos, enquanto um escritório tem, geralmente, lead times7 maiores. Tal 

questionamento acerca da frequência em que as reuniões são realizadas esteve presente em 

cerca de 5% dos relatos coletados.  

A ferramenta vem de uma metodologia fabril, as demandas são mais longas aqui, 
maiores, acho que funciona bem, mas hoje com a ferramenta rodando há bastante 
tempo, que dá pra fazer uma análise, não acredito que seja ideal que seja todo dia, mas 
é ideal. (entrevistado 5, pergunta 1) 

Este depoimento exemplifica a preocupação de que haja muita repetição de 

informações, tornando, partes da reunião sem valor agregado. 

Outra sugestão é treinar todos os indivíduos que forem usufruir da metodologia OFM 

e não apenas pontos focais, como foi realizado na organização quando na implementação 

(APÊNDICE G). Observa-se nos depoimentos a seguir a constatação de tal problemática 

Às vezes, algumas coisas de problemas surgem dos navios e nem sempre eles estão 
sendo alimentados na ferramenta, sendo uma perda de oportunidade. Teve um 

 
6 Informação obtida via comunicação pessoal com a equipe da organização. 
7 Lead time é o tempo decorrido desde o início de uma atividade até sua conclusão. 
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problema de inserto em uma embarcação e ainda não está no quadro. Se eu não sei 
que um certo problema aconteceu, ele passa batido pra mim. (entrevistado 3, pergunta 
6) 

[...] as pessoas estão mais resistentes a atualizar antes e deixam pra falar na hora, sendo 
que é pra ser algo rápido, 15 minutos. (entrevistado 5, pergunta 3) 

Essa proposta se origina na observação dos relatos, que demonstram não haver 

compreensão geral da importância de inserir as informações a serem compartilhadas na 

plataforma de gestão visual anteriormente às reuniões, resultando em reuniões demoradas e 

barreiras para a cooperação. 

Em função das limitações impostas pela pandemia do Vírus COVID-19 e do prazo 

disposto para a execução do presente estudo realizado nesse contexto, sugere-se a realização de 

mais rodadas de entrevista com a finalidade de aprofundar na investigação quanto à categoria 

central e suas relações. Recomenda-se, também, a realização de uma etapa de validação dos 

resultados encontrados junto aos interlocutores. Estas ações permitirão uma maior aproximação 

do estudo à realidade, para que seja grounded8. 

Seria interessante investigar como outras áreas da empresa, caracterizadas por 

atividades mais individuais, que também adotaram a OFM foram afetadas pelo seu uso. Esse 

estudo possibilitaria entender se há respostas diferentes quanto à cooperação e 

compartilhamento de informações quando os indivíduos não têm em sua rotina tarefas de design 

distribuído. 

 
Fonte: desenvolvido pela autora 

 

Apesar da metodologia focar em diversas vantagens de melhoria, para que sua 

implementação traga resultados sustentáveis, deve-se ter em mente que ela está sujeita à 

complexidade intrínseca às relações e interações entre indivíduos e entre indivíduos e 

 
8 O termo grounded derivado da Grounded Theory se referência à construção de uma base sólida para o estudo. 

Figura 9: pilares para a implementação de uma nova metodologia 
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dispositivos, à filosofia da organização e ao ambiente organizacional. Com um ambiente 

propício, uma adaptação que seja personalizada à organização e o enraizamento do propósito 

na cultura da empresa, cria-se um ambiente que favorece a emergência de um coletivo de 

trabalho que perdure e não seja algo apenas temporário. 
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7 APÊNDICES 

7.1 APÊNDICE A – TABELA DE PERGUNTAS 19,10 

 

 
9Em todos os apêndices onde esteja escrito “ferramenta” leia-se “metodologia”. 
10 Por motivos de confidencialidade, os relatos que apresentavam o nome da empresa foram adaptados.  

Funcionário Nível 
hierárquico Qual(is) é(são) o(s) objetivo(s) da ferramenta (sistema)? 

Entrevistado 1 n-2

(1) Se situar com o que está acontecendo no navio e os próximos projetos na carteira do navio, (2) falar sobre segurança, Synergi, o que acontece a bordo, 
(3) a parte de problemas que acontecem no nosso dia a dia aqui, que prejudicam nossa performance e (4) dai são vistos quais são os piores e (5) são 

levados pros gerentes, (5) assunto que a gente empaca no procedimento e precisam ser levados pra gerencia, bater papo e (6) tirar dúvidas com pessoas do 
nosso grupo. (1) Basicamente, situar o que cada um ta fazendo e o navio, (7) planejamento de problemas, (8) como melhorar o desempenho da equipe, 

quem está fazendo o quê.

Entrevistado 2 n-1
Na minha opinião, o objetivo é para (9) ter a oportunidade de ter uma rápida conversa diária com a equipe e (10) entender as demandas, os pontos de 
dificuldade de cada um. (11) Fazemos no início do dia com objetivo de resolver também, ao longo do dia, eventuais problemas.  (1) Está todo mundo 

atualizado do que a equipe está fazendo e sem perder muito tempo ao longo do dia, desde o CT até cada indivíduo. 

Entrevistado 3 n-2

OFM tem como objetivo, primeiramente, (12) nivelamento de informações de uma maneira sucinta e objetiva (1) pra que todos tenham transparência e 
clareza do que está acontecendo entre embarcações, operação e engenharia, futuros projeto e projetos em andamento. Também (1) possibilita ir até outros 

barcos e saber o que eles tão fazendo, (13) podendo acessar essa informação a qualquer momento que você queira. Sendo esse o principal benefício da 
ferramenta. Outra coisa, é ter um local de (3) relato de problemas que possam ser acompanhados, (12) e tem acesso rápido. É um geralzao.

Entrevistado 4 n-2

Bem, o objetivo, pra mim, do que foi passado ali é a gente (12) bater um papo rápido sobre as situações dos projetos que estamos desenvolvendo no 
momento e, (5) caso tenhamos algum tipo de problema, relatarmos esse problema pro gestor direto (CT) e, também, o objetivo é (14) fazer uma troca, na 

minha opinião. Uma troca de conhecimento, como se fosse trocar experiências, porque (6) quando uma pessoa fala do projeto dela, se for algo que eu já vivi 
eu vejo se posso ajudar ou não ou até mesmo uma coisa nova a pessoa coloca ela ali pra ouvir o grupo. (2) (15) Deixar o projeto menos individual, você 

compartilhar com o grupo o seu projeto e é claro, que com isso, temos ali o direcionamento do gestor meio que, vamos dizer assim, (7) a determinação do 
dia a dia, (5) o direcionamento do gestor de acordo com a situação que foi exposta. 

Entrevistado 5 n-1

Foi pensada depois que começaram a implementar lean no escritório, é voltada para todos os pontos positivos do lean, (16) ganhar tempo, (17) levantar 
problemas rápido para resolver rápido e (18) evitar outras reuniões ao longo do dia, que ai impede de interromper o dia. (9) É pra ser rápida, (10) levantar 

os principiais problemas e tratá-los.
A ferramenta vem de uma metodologia fabril, (19) as demandas são mais longas aqui, maiores, (20) acho que funciona bem, (21)  mas hoje, com a 

ferramenta rodando há bastante tempo, que dá pra fazer uma análise, não acredito que seja ideal que seja todo dia, mas é ideal. 
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Funcionário Nível 
hierárquico Qual(is) é(são) o(s) objetivo(s) da ferramenta (sistema)? 

Entrevistado 6 n-2

Eu entendo da OFM o seguinte, vamos lá: (7) alinhar a demanda de trabalho de todos os engenheiros do grupo, (2) alinhar questões de segurança, questões 
de programação da embarcação, (2) deixar todos com visibilidade do que está por vir em relação a programação do navio e dos projetos que estão na 

carteira e a gente, cara, (2) cada um fala de seu projeto, (15) porém existem projetos mais complexos aonde se discute e levanta pontos pra uma 
determinada discussão. Ou seja, (2) para gente é manter todo mundo alinhado e (7) ciente do que a gente tem pro dia, (22) por isso da atualização diária da 

ferramenta como um todo e (7) possíveis problemas que devemos atacar como top 3, (4) onde são definidos sequência de prioridades. 

Entrevistado 7 n-2

A reunião em si é pra dar o status de qual é o procedimento de cada um, (1) cada colaborador diz o que está fazendo, o que que você já fez e o que falta 
fazer e (3) se tem alguma preocupação com cliente externo ou externo. Depois passa se quer fazer algum curso... (3) você fala de problemas que têm, que 
prejudicam o desenvolvimento do trabalho e o (23) CT dá o cronograma e (2) fala do status do navio, se teve incidente, se (7) tem algo sobre a semana. (2) 

O que eu entendo da OFM é (12) mais um resumo das ações que devem ser tomadas, do projeto, as preocupações sobre os próximos projetos, bem isso, um 
resumão, (2) mais para alinhar, (24) até mesmo se você assumir as responsabilidades de outras pessoas. 

Entrevistado 8 n

(25) Ter forma de monitorar e medir nosso desempenho no geral, tanto em segurança, qualidade, performance, tudo. A gente (3) conseguir trazer todos os 
problemas que normalmente encaramos como nosso trabalho, mas normalmente são barreiras para produzirmos mais, na verdade, esse seria até o 

primeiro. (26) Trabalharmos em melhorias, com esses problemas identificados, (27) trabalhamos direcionado. Algo que eu não esperava é que é uma (2) 
ferramenta de comunicação muito boa, damos visibilidade,(28)  conseguimos ver problemas se repetindo com pessoas diferentes e podemos trabalhar 

nisso. 
(29) Gestão à vista dá transparência, o que estamos medindo, o que estamos melhorando e nosso resultados 

Entrevistado 9 n-1

(23) Pra mim, é o controle, assim, você tem a parte dos PEs que estão sendo elaborados, não é controle, é um overview dos projetos (6) pra você poder dar 
suporte para as pessoas. Na verdade, não é controle, porque eu deixo na mão do pessoal mesmo, porém (1) você consegue ter uma noção se está atrasado, 

se uma pessoa precisa de ajuda, etc., porém tem outros lados, que a parte de (2) divulgação e de segurança, de informações e como que estão outros 
projetos. (2) Você consegue dividir e compartilhar informações de outros projetos da empresa. Por fim, tem a questão de problemas, por exemplo, (4) a 

gente consegue ter um overview do que está atrapalhando a pessoa de ter um rendimento melhor e dái (7) (17) a gente divide as coisas que conseguimos 
resolver de forma rápida, imediata e as coisas que tem que botar um plano de ação. E assim, eu gostaria de... uma vantagem que eu vejo, que é eu (30) não 

ficar interrompendo as pessoas durante o expediente, algo que eu fazia muito antes, e isso acaba atrapalhando as pessoas no dia a dia, (9) e com 
obrigatoriedade de finalizar em 15 minutos você não atrapalha ninguém. Outra função, é quando você está fazendo a gestão dos projetos é (1) você 

conseguir ver sua equipe e (23) (7) conseguir ver se você consegue emprestar pra outros grupos ou dar trabalho pra pessoa que está vaga. É demanda versus 
recurso, isso é bacana também. (31) Inicialmente, a gente via os índices, víamos se estamos melhorando ou não, mas isso não está trazendo benefícios pra 

gente, porque isso acabou indo pra uma ferramenta automatizada. 
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Funcionário Nível 
hierárquico Qual(is) é(são) o(s) objetivo(s) da ferramenta (sistema)? 

Entrevistado 10 n-2
(2) Eu entendo que a ferramenta serve para dar uma visibilidade pra todo time do que cada um está fazendo e (1) eu entendendo aonde está cada um dos 

meus companheiros e (6) eu consigo ajudar melhor os outros na minha função, (32) o todo rende melhor, (15) (14) porque o seu problema pode ser que 
outra pessoa já tenha passado, ela pode ter enfrentado aquilo em um momento anterior.

Entrevistado 11 n-2

Bom, eu entendo que o principal objetivo é (1) mostrar o que cada um está fazendo e (7) (23) tentar dividir as tarefas, (6) ver se alguém está precisando de 
ajuda, se alguém mais tranquilo. Enfim, ao meu ver esse é o objetivo principal e, também, (3) levantar os principais problemas que estamos tendo pra (33) 

melhorar as condições de trabalho do grupo como um todo e também aquela parte inicial de (2) informar sobre aspectos de segurança programação da 
semana.

Entrevistado 12 n-2
(1) Eu acho que é manter todo mundo um pouco a par do que estão fazendo e eventualmente, se puder, rapidamente, às vezes, (8) abrimos uma roda de 
discussão e levantamos pontos que, às vezes, o outro não lembra, (6) você pode ajudar a pessoa. (2) Lá todo mundo levanta o que está fazendo, abrindo a 

possibilidade das pessoas se (6) ajudarem e darem sugestões.

Entrevistado 13 n-2 (1) Compartilhar de forma mais ágil, (2) você nivela as informações de cada membro do grupo em relação às atividades que estão sendo realizadas. (2) Não 
só compartilhar, (6) mas também auxiliar os colegas com as atividades.

Entrevistado 14 n-1 Primeiro é ter (26) melhoria de processos, (6) identificar o processo como um todo e ter melhoria dele, melhoria contínua. (35) Interação das equipes. Acho 
que é isso.
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7.2 APÊNDICE B – TABELA DE PERGUNTAS 2 

 

Funcionário Nível 
hierárquico Na sua opinião, a ferramenta atende ao(s) objetivo(s)? Por que?

Entrevistado 1 n-2
(1) Sim, porque sempre que (2) tenho dúvida e realmente é algo que empaca, (3) é levado adiante e é levado aos gerentes e pra OR e voltam com 

uma solução mais assertiva do que fazer, (4) as vezes não é a só a resposta de um engenheiro que decide, tem muita parte de segurança e de 
contrato envolvido, e (5) tabém a parte de visualizar o que cada um e o navio estão fazendo.

Entrevistado 2 n-1

(6) Eu acho que ela atende parcialmente, (5) a parte de entender como que está a demanda e o que cada um está fazendo atende, mas na parte 
de resolução de problema parcialmente, porque acho que (7) o pessoal só se liga em trazer problema quando o problema é maior, pequenos 
problemas do dia a dia a equipe não parece muito confortável, não tem costume de ficar trazendo, a equipe seria todo mundo. (8) A gente 

entende que tem plano de ação, mas as pessoas não parecem estar motivadas com os planos de ação, (9) com eles ficando lá muito tempo. 

Entrevistado 3 n-2 (6) Parcialmente, atende quando eu venho falar do meu pool, do meu barco, mas eu (10) não tenho tempo e, às vezes  (11) não tenho clareza, 
(12) não tenho entrado nos dos outros barcos, o faço as vezes, sendo mais não do que sim,  (13) mas a informação está lá. 

Entrevistado 4 n-2

EU acho que depende, assim, (14) no DR temos objetivos que não são bem claros, na minha opinião. O (28) KPI da empresa é uma coisa meio 
indefinida e isso reflete no DR. 

Então, (1) eu acho que a OFM está atendendo o objetivo que antes não tínhamos, agora (15) estamos mais próximos do gerenciamento dos PEs, 
mas assim, quais são nossos indicadores? Isso não está claro na OFM. Quais são as minhas metas além de ter que entregar um PE em 15 dias. 

Esses (16) objetivos de compartilhamento de troca de informação entre o grupo, (3) de levar os problemas pro gestor, (17) de discutir um 
determinada metodologia pra cada caso, eu entendo que atinge esses objetivos de grupo, agora,, qual que é o objetivo em si do DR, quais são os 
KPIs do DR a qual a OFM me permite, através dela, atingir esses objetivos? Não sei! Toda grande empresa tem que ter seus KPIs de qualidade, 
produtividade, custo, etc. O que podemos melhorar no DR? Podemos melhorar o PE? A planilha? O que eu vou ganhar com essa melhoria? Não 

sei. E quanto vou ganhar? Não sei, porque não tenho a referência. (14) Eu esperava ter KPIs mais definidos com a OFM, na minha opinião, hoje é 
fazer o compartilhamento com os membros da equipe e o (18) levantamento de problemas encontrados durante o desenvolvimento do projeto. 

Mas como (19) ferramenta de melhoria, é obvio que quando você começa a compartilhar informações você tem uma certa melhoria, mas se você 
me perguntar se poderíamos melhorar mais a OFM e mais voltado pra desenvolver uma melhoria contínua, sim, mas como? Estabelecendo KPIs e 

na OFM discuti-los, antes tínhamos KPIs de folga e de tempo de elaboração de PE. 

Entrevistado 5 n-1

 Duas coisas, (1) a ferramenta atende, (20) não necessariamente conseguem dar conta de todos os problemas que são levantados por ela..Ela 
cumpre o papel como ferramenta. (3) Quando não podem ser tratados no primeiro nível que são levados ao próximo nível, gerência. Muitos 

problemas, pouca gente e pouco tempo, nem sempre dá pra tratar TUDO. (21) Enxergo mais problemas que antes, coisas que eram tratadas como 
rotina antes que hoje veem como problemas, ela traz um olhar mais crítico.  (1) Atende ao proposito, (20)mas nem sempre há energia suficiente 

pra tratar. 
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Funcionário Nível 
hierárquico Na sua opinião, a ferramenta atende ao(s) objetivo(s)? Por que?

Entrevistado 6 n-2  (1) Pra mim atende sim, (5) porque antigamente a gente não tinha tão claro o que cada um do grupo estava fazendo, o que poderia fazer e (2) 
poderia ajudar e (16) compartilhar com os outros amigos claramente.

Entrevistado 7 n-2 Cara, eu entendo que (5) me coloca a parte dos assuntos diários do navio, (1) então sim, atende, até mesmo em relação a outros navios.

Entrevistado 8 n

(1) Sim, os principais de (5) eu saber quais são os problemas e como que esta nossa performance do dia a dia. Ajuda muito em coisa de 15 
minutos eu sei todas as (22) prioridades do dia e o que tem atrapalhado as pessoas a entregarem. (13) É muito bom com um curto tempo ter 

tanta informação da equipe, mas uma coisa, uma contrapartida, às vezes as (23) pessoas esperam a reunião para trazer as coisas mais urgentes e 
quando ficamos um tempo sem fazer reunião as pessoas acabam não trazendo os problemas e acabam marcando reuniões para falar desses 

problemas, criando uma dependência, o que até que mostra que é um caminho. 

Entrevistado 9 n-1

Então, eu sempre muito metódico, porém, hoje eu vejo que a necessidade do cotidiano é o dinamismo, então eu vejo, por vezes, (24) que não há 
obrigatoriedade nenhuma de fazer a reunião. Por exemplo, tem 2 pessoas ali, as pessoas estão lidando direto comigo, tendo problemas comigo e 
eu não tenho nenhuma informação pra compartilhar, então eu deveria por que fazer. Eu vejo (1) ela atendendo sim, quando se faz necessária, a 

mim gestor.

Entrevistado 10 n-2

Pro que eu entendo, (1) sim, acho que ela põe além do fato dela (16) ajudar em ponto de disseminar conhecimento, (5) o que cada um está 
mostrando que está fazendo e (18) os problemas que passam. Ela tem, no meu ponto de vista, (25) ela passa produtividade, porque todo dia eu 

preciso vir todo dia a frente dos meus companheiros e dizer o que eu estou fazendo, estou dando satisfação pro meu time do que estou fazendo, 
isso pra mim acelera a produtividade.

Entrevistado 11 n-2
(1) Sim, bom, (5) eu consigo ter uma visibilidade do que as pessoas estão fazendo e (2) (18) (26) consigo atingir os objetivos gerais que te 

descrevi ai. (24) Eu acho que a frequência em si não é necessária, isso de ser todo dia, acho que 3 vezes na semana seria suficiente, porque, às 
vezes acaba ficando repetitivo.

Entrevistado 12 n-2 (1) Sim, está, (5) porque estamos conseguindo exatamente isso de estar a par não só do que o outro está fazendo como dos (18) problemas do 
setor, das equipes, problemas esses que podem vir a acontecer com você.

Entrevistado 13 n-2
(1) Sim, porque você consegue reservar um momento a cada dia da semana pra fazer esse (16) compartilhamento de informações. O que não 

acontece de maneira tradicional e, com isso, você consegue alcançar seus objetivos. (13) Tenta imaginar que você tem que se sentar com o CT pra 
saber o que ele está fazendo, porque você não sabe, porque ninguém fala com ninguém.

Entrevistado 14 n-1
(1) Sim, porque a gente está conseguindo olhar pros processos, o que estao dando problema, o que podemos fazer pra melhorar. (27) As pessoas 

conseguem enxergar umas os problemas das outras e (5) os projetos das outras.
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7.3 APÊNDICE C – TABELA DE PERGUNTAS 3 

 

Funcionário Nível 
hierárquico Quais são suas percepções sobre a ferramenta?

Entrevistado 1 n-2
Agora como iobeya acho que (1) ficou muito mais visual. Como eu embarco bastante, (2) eu consigo ver quem está trabalhando no escritório e o 

que estão fazendo, (3) consigo ver a carteira de projetos pra me programar. (4) Acho que ajuda (5) e não toma muito nosso tempo, são só 15 
minutos do nosso dia, não é uma demanda que vá atingir meu dia. 

Entrevistado 2 n-1
Eu acho boa e o (6) proposito dela é legal no sentido de se conseguirmos usá-la completa, sem preconceitos, conseguiríamos usá-la para várias 

coisas no dia a dia. (7) Aqui estamos com muitos trabalhos relacionados a melhorias de processos, o que faz com que não consigamos 
implementar todas essas melhorias.

Entrevistado 3 n-2 É muito importante, (8) é uma maneira de aproximar o CT do grupo, sendo um (9) delimitador de início de dia, (10) achando super válida. 

Entrevistado 4 n-2

Eu acho, hoje, é que atualmente o molde como ela é feita, (11) depende do momento de cada um no seu procedimento, porque temos a OFM que 
dura 15, tem OFM que dura 30 e já tivemos uma que durou 1h, a maioria dura 15 minutos, mas tem muita coisa que... Vamos supor, hoje, como o 
tempo é uma coisa que precisamos administrar mais no DR, porque temos prazo, se demorar mais que 15, você impacta as pessoas no trabalho 

delas. Eu não vou dizer que ela atrapalha, porque com o (12) compartilhamento de informações você pode ter uma informação que você esqueceu 
ou não sabia e (4) ela te ajuda, mas (13) hoje ela não está sendo eficiente.

Entrevistado 5 n-1

Pegando o histórico da ferramenta, eu percebo que hoje (14) as pessoas estão menos dispostas a utilizar a ferramenta do que no início, claro que 
no início tem a (15) motivação de ser algo novo, mas como ela roda bem hoje, (16) casa com o momento, muito trabalho e pouca gente, as 
pessoas estão mais resistentes a atualizar antes e deixam pra falar na hora, sendo que é pra ser algo rápido, 15 minutos. (18) Eu vi que a 

disposição diminui bastante. 
(19) Quando era preenchido à mão, lá trás, parecia que tinha um compromisso maior. Bateu com o início da implementação, mas era algo que 

ficava exposto, (20) intimidando e forçando as pessoas a manterem atualizado, porque todo mundo estava vendo. Isso atrapalha a reunião, porque 
(14) as pessoas começam a falar dos problemas na hora, porque elabora na hora. 

 (21) Outra coisa que não tem gerado muito retorno, tem uma introdução geral na reunião que eu acredito que não tenha gerado muito retorno 
pro grupo, geralmente (14) os quadros não estão atualizados totalmente, porque as pessoas não atualizam e as coisas de segurança eles sabem 

nas reuniões com as embarcações, sendo informações repetidas. 

Entrevistado 6 n-2

 Cara, pra mim (6) é boa, (22) deu uma organizada de um modo geral... é...mas as vezes, quando a gente tem alguns projetos... quando a gente 
não tem atualização de projeto de cliente, (21) fica um pouco repetitivo e  não sei como poderíamos tentar controlar esse tipo de coisa em não 
perder tempo em fazer todo dia, se a coisa pode ficar repetitiva. Essa semana recebemos uns projetos que ainda não entraram na carteira, ai 

estamos falando sobre a mesma coisa. E pra mim é super importante, porque (3) consigo me controlar, conseguimos estar com tudo atualizado e 
(2) acompanhar o que outro está fazendo, caso alguém entre de férias ou embarque, conseguimos ver o que a pessoa estava fazendo. A 

ferramenta te dá essa opção, mas, (14) muitas vezes, as pessoas deixam de atualizar, é muito importante para o handover.

Entrevistado 7 n-2 Eu acho que podíamos utilizar mais dela, (23) ela tem mais a oferecer do que utilizamos, (21) acaba gerando mais informação do mesmo, mas 
elas me mantêm (2) atualizada das informações, das minhas responsabilidades, (3) servindo como um lembrete das coisas que eu fiz. 
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Funcionário Nível 
hierárquico Quais são suas percepções sobre a ferramenta?

Entrevistado 8 n Mais ou menos o que eu falei antes, (24) em pouco tempo saber tudo o que está acontecendo, (25) conseguimos passar várias mensagens, (26) 
nem sempre conseguimos juntar o time todo para falar de problemas, é legal... minha percepção é que foi (10) bem válida.

Entrevistado 9 n-1

(27) Eu acho positiva se você a adequar ao seu cotidiano, por exemplo, se você pegar a definição da OFM e você tentar implementar, eu acho isso 
(28) ridículo, porque cada um tem um calo, vai ter o escritório aqui que nossos problemas, de tempo, dinamismo, faz com que isso aqui, (29) em 

alguns momentos, não seja adequado. (21) Você tem que fazer a reunião porque ela é diária, mesmo você tendo conhecimento de todos os 
problemas e com planos de ação já encaminhados, você está resolvendo os problemas, (30) tem outros na fila que você vai lá pra ter mais 

problema. (34) Nossa entrega, os procedimentos, é muito rápida, e acabam virando prioridade máxima. 

Entrevistado 10 n-2

Minha percepção, como tudo, eu acho que (32) passamos por um problema de rotina, nossa rotina aqui é bem atarefada, ela impacta um pouco 
nisso, (33) temos problemas pra relatar problemas, porque a gente acostumou com problema, então você nem acha que é um problema, por 

exemplo o monitor ruim ou uma cadeira ruim que você tem que regular toda hora, você já acostumou com esse tipo de coisa e a (34) correria é 
tão grande, que acabamos achando que aquilo é normal.  

 A ferramenta é uma (35) grande mão na roda pra (36) relatar os problemas e (37) levá-los para as pessoas adequadas, para as pessoas que os 
resolvem efetivamente, mas (38) nossa rotina impacta muito no uso da ferramenta, e (23) não conseguimos usar tudo o que ela tem pra oferecer

Entrevistado 11 n-2

Eu acho que a (39) frequência em si não é necessária, isso de ser todo dia, acho que 3 vezes na semana seria suficiente, (21) porque as vezes 
acaba ficando repetitivo. Eu acho que (35) ajuda, que é positiva, (40) melhorou na distribuição de tarefas e na (41) facilidade de troca, (42) de 
ajuda um ao outro, adicionando um ponto, (27) (43) nesse período de home office está sendo mais positivo ainda, reforça mais esse ponto da  

(42) ajuda e da (40) distribuição e é um (44) momento que conversamos e falamos sobre trabalho.

Entrevistado 12 n-2
Acho que (4) a ferramenta ajuda, mas (45) as pessoas ainda têm que manter foco para que ela seja o mais direta possível, (46) eu acho que ela é 

eficiente quando é sucinta e direta, (11) mas quando o CT ou as pessoas se prolongam muito, ela acaba consumindo muito tempo que você 
deveria estar sendo produtivo em outra coisa.

Entrevistado 13 n-2 Minha percepção é que (47) a reunião tem que ser diária, (48) porém com um tempo previsto, que são os 15 minutos. (6) Ela é muito boa.

Entrevistado 14 n-1

Eu acho que (49) tivemos que dimensionar a ferramenta pra atender ao departamento, ela é uma adaptação de uma ferramenta de campo. Dessa 
adaptação temos coisas positivas, (50) como conseguir olhar os processos, (51) mas acho que tem algumas coisas que não agregam valor e 

acabam sendo perda de tempo. Como por exemplo, (21) passar plano de ação todo dia lá, o PE ta parado lá há um tempão e não acho que seja lá 
que temos que tocar no assunto.
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7.4 APÊNDICE D – TABELA DE PERGUNTAS 4 

 

Funcionário Nível 
hierárquico Como a ferramenta influencia no seu trabalho e no seu dia? Quais os impactos dela?  

Entrevistado 1 n-2 (1) Agora me situo um pouco mais, sei que (2) é um tempo que tenho para conversar com meu CT e (3) com as pessoas do meu grupo, (4) e se eu 
estiver muito ocupada eu aviso meu chefe que não poderei.

Entrevistado 2 n-1
No meu dia a dia, basicamente, é (1) entender tudo o que está acontecendo e de certa forma (5) as dificuldades de cada projetos estar sabendo 

desde o início, (6) sem ter que ficar perguntando para as pessoas, (?) já tendo esse tempo diariamente. 

Entrevistado 3 n-2 É um (7) organizador do meu dia, das tarefas e tal. (8) Positivamente, (9) não traz nenhum prejuízo em parar pra falar o que está acontecendo, 
(10) só vejo benefícios em relação a (10) integração e (3) contato com a informação. 

Entrevistado 4 n-2
(11) Ela tem, acho que pra mim ainda, ela tem um impacto negativo. (3) Por compartilharmos os projeto e podermos também (2) falar dos 

problemas diretamente por gestor, é positivo e, a parte negativa é quando (12) demora demais, é um ponto que o gestor precisa melhorar, aí ela 
atrapalha.

Entrevistado 5 n-1

Com a  reunião sendo de manhã eu consegui (6) diminuir bastante o número de interrupções ao longo do dia. (13) Como junta o grupo todo eu 
consigo tratar muita coisa no início do dia, (6) não ficam mais levando problemas ao longo do dia, usando a reunião para (14) compartilhar seus 

problemas, (6) melhorando bastante as paradas ao longo do dia. Outra coisa que ajudou é em relação... eles (15) estão conseguindo expor mais os 
problemas e o que incomoda e agora (16) conseguem resolver mais rápido, porque a (17) ferramenta traz esse propósito de olhar mais pro que 

interfere na produtividade e trazer isso. (18) Antes as pessoas tentavam resolver sozinhos, o grupo está... (19) houve um ganho para o time como 
um todo em relação a “satisfação”, não sei como dizer isso. A (20) equipe parece estar menos resistente a trazer os problemas, o que realmente 

está incomodando e isso (21) traz um ambiente melhor para o grupo.

Entrevistado 6 n-2 (22) A gente não usa a ferramenta o dia inteiro, (23) ela não impacta em nada no meu dia. Pra mim é como se você tivesse uma reunião de (1) 
acompanhamento, então, naquele dia, o que (24) você vai fazer no máximo é atualizar com as informações do dia. 

Entrevistado 7 n-2 Eu acho que (25) positivamente, (1) me inclui no loop de informações.

Entrevistado 8 n  No (26) começo do dia já sei as prioridades do dia e (27) sobre o que atrapalhou as pessoas no dia anterior, (28) podendo ajustar as prioridades 
de forma clara.
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Funcionário Nível 
hierárquico Como a ferramenta influencia no seu trabalho e no seu dia? Quais os impactos dela?  

Entrevistado 9 n-1
O impacto é que (29) como tem muito assunto, por vezes eu esquecia, às vezes não mantinha sobre o radar certos assuntos, e (24) isso ajuda a 

deixar no radar. Isso melhorou muito e aí (30) você consegue ter contenção para as coisas.

Entrevistado 10 n-2

Acho que (20) consigo relatar problemas mais fácil, (31) até perceber o que é um problema. (32) Ela chama a atenção pra coisas que você não 
achava que eram um problema, (17) e você percebe que é e isso impacta na produtividade e (33) me facilita a entender o todo, o navio inteiro, 
todo o cenário, que (1) a gente fica muito restrito ao só o que você está fazendo e seu navio tem problemas maiores do que esses. Você precisa 

pensar no navio todo  e, (1) todo dia de manhã, com a reunião você, consegue entender o que todo mundo está fazendo pelo navio, pelo o que ele 
está passando e, assim, (1) consigo ver o quadro geral e não só pelo o que eu estou passando. É uma ótima oportunidade, todo mundo 

entendendo a carteira do navio.

Entrevistado 11 n-2
Então, (25) ela é positiva, (34) hoje a duração é mais ajustada, o tempo diário, mas, minha opinião, (35) se ela não for no início do expediente ela 

acaba atrapalhando, logo na hora que chegamos ou depois do almoço, (36) porque acaba quebrando raciocínio, o que você estava fazendo.

Entrevistado 12 n-2 (25) Positivamente, principalmente quando tem (14) o tempo dos problemas e lá você já pode reportá-los e (2) imediatamente os superiores 
ficam sabendo e (37) eles podem buscar soluções/respostas para esses problemas.

Entrevistado 13 n-2
Você (38) ganha em tempo quando você fala de precisar de resolver algum problema, porque você, ao (3) compartilhar ideias, (14) você acaba 

compartilhando os problemas e (38) as pessoas te ajudam com isso, sei lá, (39) se você passou por um problema que você nunca viu e a pessoa já 
passou por algo nem que seja parecido, (38) ela vai te ajudar.

Entrevistado 14 n-1

Assim, ela só me ajuda a (6) não ter que ficar explicando um por um a programação, os projetos que estão acontecendo. (40) Facilita bastante 
não ter que conversar depois com 7 pessoas ao longo do dia. Eu já faço isso normalmente, mas não detalhando tudo. Ajuda, também...(41) 

antigamente ficava muito sobre o CT, a carga de dar solução individual para cada projeto, (14) quando o engenheiro coloca ali o problema dele, a 
gente consegue debater e ai temos mais de uma opinião, não só do CT. Ali conseguimos o grupo todo, (39) cada um tem uma experiência e 

conseguimos (42) debater e compartilhar melhor.
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7.5 APÊNDICE E – TABELA DE PERGUNTAS 5  

 

Funcionário Nível 
hierárquico A ferramenta provocou algum impacto na forma de trabalhar da equipe? Se sim, qual? Como era o trabalho da equipe antes e agora? 

entrevistado 1 n-2 Hoje você consegue (1) visualizar o que cada um faz, no que está trabalhando e até mesmo (2) para ajudar e (3) alguns trabalhos são interligados 
e (1) você consegue visualizar o que outro pool está fazendo, (4) porque você pode estar trabalhando em projeto similar.

entrevistado 2 n-1
(5) Acho que sim, de certa forma (6) a equipe  está mais inteirada como um tanto, estando (7) mais dispostos a ajudar uns aos outros. Antes, 
talvez, não tinha a (8) visibilidade de que alguém estava precisando de ajuda ou eventualmente quando alguém estava em baixa (9) a pessoa 

ficava menos exposta, de certa forma você no tá ligado à reunião diária, (10) sendo um estimulo pra procurar trabalho.

entrevistado 3 n-2

Ela implementou uma (11) rotina importante, (12) de organização, (13) de alinhamento, (14) tendo um horário para falar com o CT, (15) já que 
nem sempre ele está disponível, sendo (16) um horário de formalização, (17) para falar algo que é um pensamento de todos. (18) Não precisando 

marcar uma reunião formal.
O grupo é muito pequeno e o CT nem sempre está ali, então (19) perder 15 minutos do dia para alinhar informações (20) não atrapalha. (21) Acho 

o digital space ótimo, mas se tiver (22) no fogo cruzado, uma situação crítica de trabalho, esses 15 minutos podem ajudar a resolver sem 
atrapalhar.  

entrevistado 4 n-2
(5) Eu acredito que sim, (1) hoje as pessoas tem conhecimento do que o outro esta fazendo, (3) se estou desenvolvendo um trabalho e vejo que 

tem algo que ver com o que outra pessoa esta trabalhando, às vezes estamos trabalhando na mesma coisa, (2) podemos trabalhar juntos.(23) isso 
trouxe um ganho.

entrevistado 5 n-1

(24) Não mudou a forma de trabalhar, (25) o que mudou foi a questão de como enxergam o que atrapalha a gente no dia a dia, na entrega, no dia 
a dia (26) mudou o mindset, (27) o que acaba impactando no trabalho. (28) Quem fica responsável por resolver os problemas éramos nós mesmo, 

(29) o que gerou uma demanda adicional que antes não existia. (30) Resolvendo os problemas maiores antes e deixando os outros para depois, 
até ter mão de obra. Uma coisa que notei também, em como (31) estamos num período que estamos trabalhando muito, (32) as pessoas 

pararam de trazer os problemas por um tempo, (33) já que quem trazia os problemas eram as pessoas que tinham que resolvê-los. (34) Com 
medo de voltar mais trabalho pra eles, pararam de levar os problemas.

entrevistado 6 n-2
(5) Sim, mudou. Por um lado pra melhor, porque (35) as pessoas acabam se expondo mais, (36) levantando problemas do projeto, problemas 

relacionados a outros eventos, porém, as vezes, (9) se existem falhas as pessoas ficam expostas e (34) pode-se ver esse medo das pessoas em 
compartilhar, mas isso faz parte, (37) qualquer um erra.

entrevistado 7 n-2 (24) Acho que não impactou.

entrevistado 8 n
(5) Sim, acho que (38) como está todo mundo junto (39) durante todos os dias, pelo menos 15 minutos, (40) acaba aumentando a colaboração, 

(36) as vezes reporto um problema que outra pessoa está passando por ele (2) conseguimos resolver juntos, por estarmos todos juntos, 
resolvemos e estarmos juntos todos os dias (41) aproxima um pouco.
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entrevistado 9 n-1
(5) Eu acho que sim, (1) porque os engenheiros passaram a ter noção do que estava acontecendo nos outros projetos, e eu vi, por vezes, (2) 
engenheiros oferecendo ajuda. (17) Porque o cara sabe como ele está no projeto dele, mas você não tem noção, (2) e ele sabe se ele pode 

oferecer ajuda ou não, isso eu já vi várias vezes. 

entrevistado 10 n-2
(41) Eu acho que facilitou, porque você tinha (42) isso conversando, de forma informal você se inteirava dos projetos e iria dizer sobre uma 

dificuldade que estava passando, de forma informal isso já era feito, (16) a ferramenta formalizou esse processo e (41) facilitou com isso. (43) Eu 
acho que ficou mais fácil de todo mundo perceber o outro, (1) o que ele está fazendo,  mas eu sempre tive ajuda.

entrevistado 11 n-2 (5) Eu acho que sim, tornou a equipe mais (40) colaborativa e (44) unida, porque acabamos (36) compartilhando os problemas e (45) soluções, (2) 
às vezes alguém está com algum problema que outra pessoa já sabe resolver.

entrevistado 12 n-2
(5) Sim, a equipe ficou mais (44) unida e (46) mais participativa, (1) uma vez que está ciente do que o outro está fazendo e (2) eventualmente as 

pessoas conseguem ajudar uma as outras, dando pitaco. (47) Antes eu não sabia o que a pessoa estava fazendo, por exemplo, às vezes eu já tive o 
problema que a pessoa esta tendo ou tenho mais experiência, (48) antes as pessoas tinham que ficar correndo atrás.

entrevistado 13 n-2 (5) Teve sim, a equipe acaba (36) compartilhando mais problemas e (49) encontrando soluções de forma mais rápida, isso é um fato.

entrevistado 14 n-1
(24) A forma de trabalhar não, ela impactou no (17) compartilhamento de informações e (36) no compartilhamento de problemas e (50) soluções 

conjuntas. (48) Antes era muito cada um procurando uma pessoa pra conversar só.
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7.6 APÊNDICE F – TABELA DE PERGUNTAS 6 

 

Funcionário Nível 
hierárquico

Na sua percepção, é importante tomar conhecimento sobre os trabalhos que estão sendo executados pelos outros membros da equipe? O que 
isso impacta no seu trabalho? 

Entrevistado 1 n-2

(1) Sim, principalmente como Offshore Engineer. Nesta posição, você precisa ter (2) planejamento de riggings, (3) ferramentas e trabalhos que 
muitas vezes podem ser otimizados e até mesmo impactar a operação caso você não dê importância para certo item que está sendo planejado 

em algum procedimento. Muitas vezes, os trabalhos podem ser no mesmo poço e até mesmo trabalhos (4) que são interligados e, na minha 
opinião, (5) ter esse diálogo, (2) planejamento da operação entre engenheiros pode (6) otimizar performance e (7) facilitar na elaboração do 

procedimento executivo.

Entrevistado 2 n-1
(1) Eu acho importante para ter a (8) consciência de equipe e o (3) trabalho dos outros impacta no nosso. Se alguém está embarcado ou de férias 

e o trabalho (9) tem que mudar de mãos, (10) as pessoas sabem o que esperar.

Entrevistado 3 n-2

É fundamental (11) todos saberem o que está rolando, porque o grupo é muito pequeno para não saber o que os outros tão fazendo.
Às vezes, (12) algumas coisas de problemas surgem dos navios e (13) nem sempre eles estão sendo alimentados na ferramenta, (14) sendo uma 

perda de oportunidade. Teve um problema de inserto em uma embarcação e ainda não está no quadro. Se eu não sei que um certo problema 
aconteceu, (15) ele passa batido pra mim. 

Entrevistado 4 n-2

(1) Sim, acho isso importante, porque ali posso (16) ajudar e buscar ajuda. (17) Impacta positivamente, (18) principalmente na parte de tempo, 
(19) às vezes preciso de um estudo que já foi feito pra uma linha e ele poderia se aplicar pro meu projeto meu também, ou algo que eu não 

estava levantado e foi levantado pra outro projeto e isso sobra pra mim e (20) compartilhar a experiência dos outros comigo, me ajuda fazendo 
com que eu talvez (18) (21) economize tempo em determinados assuntos e em outros posso acabar gastar mais. Engraçado, né? Por causa da 

OFM em si.

Entrevistado 5 n-1

(1) Sim. Antes era um trabalho que já fazia, de pegar um status do que cada um estava fazendo, mas fazia de uma forma não padronizada, (22) 
agora mudou e está padronizado, por causa da reunião e agora, (23) todo dia de manhã, tem um status de como a equipe está, (17) sendo algo 

muito positivo, (24) apesar de não ser o objetivo da ferramenta. Eu vejo muito que (25) as pessoas acabam focando no status dos projetos, o 
andamento, o que não é o propósito da ferramenta. (26) Se a pessoa não tem problemas, ela não deveria compartilhar, (27) mas ao mesmo 

tempo é bom para o gestor.

Entrevistado 6 n-2

(1) Sim, com certeza, porque é aquilo que eu falei, (29) cada hora muda escopo ou você precisa se ausentar, (16) sabendo você pode ajudar. (20) 
Se for um projeto com uma particularidade e se você tiver experiência com essa particularidade (16) você pode ajudar a pessoa. Se você não tem 

visibilidade, você não iria saber do problema e não (16) poderia ajudar a pessoa e, por outro lado, (9) amanhã esse projeto pode ser seu, é 
importante. Volta no que eu tinha falado, (30) se estiver atualizado no card do programa, você consegue ver os detalhes do projeto dos outros, se 
isso não estiver atualizado isso acarreta na situação de termos ou não a obrigação de saber o que o outro está fazendo, são duas vertentes. (16) 

Poder ajudar o outro e (9) estar preparado, porque ele pode ser seu amanhã. Porém, (31) eu só acho que não é válido fazermos todo dia, porque é 
o que eu falei, (32) às vezes vai ser uma reunião repetitiva, porque não teremos nenhuma atualização recente/nova sobre o projeto, mas se 
independente de se você não fez no dia, (33) que a gente tenha um horário definido por pool, não precisamos nos limitar para fazer naquele 

horário se ontem eu não fiz. (33) Não precisamos ter horário pré estabelecido, (34) é importante tê-lo para controle das equipes, porém, se não 
for feito todo dia da semana, (35) podemos, se estamos disponíveis, trocar uma ideia ali, sem ser algo rotineiro e virar mais uma reunião diária.
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Funcionário Nível 
hierárquico

Na sua percepção, é importante tomar conhecimento sobre os trabalhos que estão sendo executados pelos outros membros da equipe? O que 
isso impacta no seu trabalho? 

Entrevistado 7 n-2 (1) Sim, (19) até porque você busca referência e as vezes pego alguns questionamentos que já foram feitos. 

Entrevistado 8 n

(1) Com certeza, é legal que dá, por exemplo, (11) quando eu era coordenador eu estava 100% do que cada navio estava fazendo e hoje não sei 
(29) e passando pelo quadro, só de bater o olho sei como o time está de trabalho. (34) Ajuda bastante e conseguindo ver até pelos CTs que eles 
trabalham mais em melhorias do que outros, (36) acaba gerando até um incomodo nos que não estão desenvolvendo tantas melhorias, o que é 

legal da gestão visual, (29) que você mostra tudo pra todo mundo. 

Entrevistado 9 n-1
(1) Sim, por causa dessa questão, (37) às vezes não temos uma solução, entende-se que deveríamos ter uma solução na prática, como gestor, 

mas isso (38) passa a fazer com que todo mundo passe a fazer parte da solução e (39) permite que eles, engenheiros, deem opinião.

Entrevistado 10 n-2
(1) Com certeza. Como eu disse, (20) o que ela está passando eu posso já ter passado e ao contrário também, (18) isso economiza tempo e hora 
de engenharia, por exemplo, se você tiver passado por um problema com um tipo de lingada e outra pessoa já ter passado por isso, você não vai 

ter que gerar uma do zero, porque ela já passou por esse problema.

Entrevistado 11 n-2 (1) De forma rasa, sim, de forma profunda, não. (40)  De forma profunda acaba prolongando a reunião, mas se for de forma rasa eu consigo (20) 
compartilhar alguma experiência que eu já tenha ou participar de alguma forma, (16) ajudar.

Entrevistado 12 n-2
(11) Acho legal que estejamos todos na mesma página,  (41) a partir do momento que estamos com muito trainee ajuda a ajudá-los, (2) prever 

que perguntas vão chegar pra você, e pra quem revisa, eu imagino que seja bom, (11) porque você está a par do que está chegando, você 
eventualmente (11) já vai estar participando de discussões que estão acontecendo e quando for revisar, (9) não vai chegar de paraquedas.

Entrevistado 13 n-2 (1) É importante, (12) (20)porque os problemas vivenciados por elas acabam se tornando parte da sua experiência também de trabalho, (2) então 
se você passar por algo parecido você vai estar mais preparado pra isso.

Entrevistado 14 n-1
(1) Sim, nesse sentido, (42) a pessoa que não tem conhecimento do problema está aprendendo e as que tem conhecimento conseguem (16) 

ajudar e pra mim, como CT, (43) tira um pouco só da minha responsabilidade, (38) (39) conseguimos várias cabeças pensando ao mesmo tempo.
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7.7 APÊNDICE G – TABELA DE PERGUNTAS 7 

 
Funcionário Nível 

hierárquico Você recebeu treinamento da ferramenta? Treinamento 
Formal

Entrevistado 1 n-2

Não. Easy friendly, não há. O CT, quando começamos com o papel 
pardo, na implementação e ele explicou, veio uma empresa e viu 
como trabalhávamos e ela percebeu que nós não tínhamos... não 

era muito visual para todos o que era feito na equipe.

Não

Entrevistado 2 n-1
Não recebi o treinamento de iObeya, mas fiz de lean, mas não de 

ofm. Só alguns fizeram treinamento, mas passaram de forma 
simplória. 

Não

Entrevistado 3 n-2 Não. Não

Entrevistado 4 n-2 Não. Não

Entrevistado 5 n-1

Sim, os outros CTs e eu realizamos o treinamento da 
Staufen Táktica referente a ferramenta SFM (Shop Floor 

Management). A ferramenta OFM (Office Floor Management) é 
uma adaptação da SFM. O nosso treinamento foi a primeira etapa 
do processo e a segunda etapa foi uma consultoria especializada 

também da Staufen Táktica para a implementação da OFM voltada 
para as necessidades da Subsea 7.

Sim

Entrevistado 6 n-2

Treinamento treinamento, não. Não recebi... foi um painel de papel 
aonde as pessoas foram me passando assim: aqui você atualiza 
com isso e aqui com isso, e fui aprendendo assim. Hoje em dia só 
mudou o fato de poder atualizar pelo computador. Sinceramente, 
não senti a necessidade... talvez um passo a passo num ppt seria 

suficiente, só uma introdução.

Não

Entrevistado 7 n-2 Não. Quando voltei da licença maternidade o CT me mostrou a 
ferramenta e como era feita, ele fez meio que uma indução. Não

Entrevistado 8 n

Recebi, fizemos um de shop floor management, que é a aplicação 
da ferramenta em fábrica e fomos na fábrica, sendo que ela faz 
mais sentido pra lá... como nós não temos entregas diárias e as 

vezes nem semanais, acaba dificultando em perceber o problema e 
agir sobre ele, depende do entregável do departamento, na fábrica 

é mais fácil e precisa a medição, trabalhamos aqui com coisas 
subjetivas, e o objetivo da ferramenta é tratar tudo de formar visual 

e objetiva.

Sim

Entrevistado 9 n-1

Sim, nós fomos à fabricas que utilizavam e falavam muito sobre, 
porém, se você me perguntar eu sempre vou estar te respondendo 

em menção ao nosso dia a dia, não acho nada benéfico a gente 
copiar uma ferramenta que serve pra um achando que ela vai se 
adequar a gente, quero dizer, que a gente vai se adequar a ela.

Sim

Entrevistado 10 n-2

Acho que recebemos um compilado de cada CT, eles foram 
treinados e repassaram o treinamento pra gente, foi meio 

aprendendo fazendo, não teve e learning nem nada disso pra 
aprender a usar, o CT ia mostrando no quadro como ia ser usado e a 

gente foi aprendendo na prática

Não

Entrevistado 11 n-2 Não. Não

Entrevistado 12 n-2 Não. Não

Entrevistado 13 n-2 Sim, do que é a ferramenta. Sim

Entrevistado 14 n-1
Não, formal não, tivemos um bate papo apenas, algumas reuniões 

com o implementador. Não

29%Total de trabalhadores treinados:
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7.8 APÊNDICE H – TABELA DE CÓDIGOS 1 

 

Código Descrição

(1) Acompanhamento = possibilidade fazer um acompanhamento das atividades que 
estão sendo relizadas pela própria pessoa e por outros da equipe

(2) Compartilhar Informação = tornar visível a todos os membros da equipe e atualizá-los das 
ações em curso.

(3) Compartilhar Problema entre 
Pares

= compartilhar problemas com a equipe

(4) Priorizar = dar prioridade às ações que estão em curso.

(5) Pedir Ajuda ao N+1 = pedir/ter ajuda de um trabalhador em um nível hierarquico acima

(6) Fornecer/receber ajuda = fornecer/receber ajuda dos outros em suas atividades/problemas 
encontrados

(7) Planejamento = planejar problemas e atividades

(8) Melhorar Desempenho = melhorar o desempenho da equipe, dos integrantes, dos 
processos

(9) Troca rápida = ter um momento de troca rápida do gestor com a equipe

(10) Identificação de problemas = identificar problemas encontrados pelos integrantes das equipes

(11) Resolução diária = reunião diurna para resolver problemas ao decorrer do dia
(12) Atualização objetiva = atualização da equipe de forma rápida e direta

(13) Acesso à informação = habilidade/possibilidade de acompanhar as ações em curso de 
qualquer integrante a qualquer momento do dia

(14) Troca de experiência = compartilhar experiencias que podem ajudar outros
(15) Resolução em equipe = tirar o trabalho da esfera individual e passar para a coletiva
(16) Economia de tempo = ganhar tempo

(17) Rapidez de resolução = tornar o processo de levantamento e resolução de problemas 
mais rápído

(18) Otimização de quantidade 
de reuniões

= reduzir a quantidade de reuniões ao longo do dia, já que 
interrompem o dia

(19 Adaptação de ferramenta
a ferramenta, originalmente, é de chão de fabrica, tendo sido 
adaptada para uso em escritório, onde as demandas são ais 
longas

(20) Funcionamento positivo = a ferramenta funciona bem
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Código Descrição

(21) Frequência = o uso da ferramenta mostrou que a frequencia diária não é ideal

(22) Atualização diária das 
informações na ferramenta

= a atualização diária das informações presentes na ferramenta 
tem por objetivo manter todos atualizados

(23) Supervisionar Equipe = ferramenta usada pelo coordenador para fazer a gestão de sua 
equipe

(24) Handover = a constante atualização prepara uma pessoa para assumir as 
responsabilidades de outra pesso

(25) Monitoramento de 
desempenho

= permite monitorar o desempenho, a evolução das equipes

(26) Melhorias = trabalhar em melhorias

(27) Direcionamento = direcionamento das atividades de acordo com os problemas 
encontrados

(28) Visibilidade = poder observar os problemas se repentindo entre os indivíduos 

(29) Gestão 
visual/Transparência

= tornar os indicadores e o desempenho visíveis a todos

(30) Reduzir interrupções = a ferramenta permite reduzir a necessidade de interromper os 
funcionários ao longo do dia

(31) Índices = antes da digitalização, a ferramente permitia fazer 
acompanhamento dos índices, do desempenho da equipe

(32) Rendimento = a equipe fica mais em sinergia
(33) Condições de trabalho = melhorar as condições de trabalho

(34) Rapidez = tornar o compartilhamento de informações ágil
(35) Interação = interação de equipes
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7.9 APÊNDICE I – TABELA DE CÓDIGOS 2 

 

Código Descrição
(1) Atende = a ferramenta atende aos objetivos

(2) Fornecer/receber ajuda = fornecer/receber ajuda dos outros em suas 
atividades/problemas encontrados

(3) Pedir Ajuda ao N+1 = pedir/ter ajuda de um trabalhador em um nível hierárquico 
acima

(4) Decisão em grupo = a decisão/solução de algo não cabe a apenas um 
funcionário

(5) Acompanhamento
= possibilidade fazer um acompanhamento das atividades 
que estão sendo realizadas pela própria pessoa e por 
outros da equipe

(6) Atende Parcialmente = a ferramenta atende parcialmente aos objetivos
(7) Dificuldade em compartilhar 

problemas = foi observada uma certa dificuldade 

(8) Falta de motivação = falta de motivação para trazer os problemas e trabalhá-
los

(9) Estagnação dos planos de 
ação

= os planos de ação demoram para serem colocados em 
prática, resolvidos

(10) Indisponibilidade = falta de tempo para usar a ferramenta

(11) Falta de clareza = o funcionário não tem clareza sobre o que está 
acontecendo

(12) Falta de acompanhamento
= mesmo sabendo que a informação está disponível e que 
deve preencher os quadros, o funcionário não o faz com a 
frequência necessária

(13) Centralização de 
informação

= todas as informações estão centralizadas e disponíveis 
em um local

(14) Objetivos e métricas 
indefinidos = os objetivos e métricas da organização não são claros

(15) Gerenciamento do produto 
final

= o funcionário consegue gerenciar de melhor forma sua 
atividade

(16) Compartilhar Informação = tornar visível a todos os membros da equipe e atualizá-
los das ações em curso.

(17) Discussão = troca de informações sobre cada caso que é trazido
(18) Compartilhar problemas 

entre pares = compartilhar problemas com a equipe

(19) Melhoria = o compartilhamento de informações possibilita melhorias

(20) Insuficiente = não se consegue tratar todos os problemas que a 
ferramenta expõe

(21) Melhor identificação de 
problemas

= a ferramenta permite enxergar melhor os problemas, os 
quais antes tratados apenas como rotina

(22) Priorização = dar prioridade às ações que estão em curso.

(23) Dependência
= relação de dependência com a ferramenta, já que muitos 
passaram a depender apenas da reunião para compartilhar 
os problemas, deixando de relatá-los se não há reunião

(24) Frequência = há muita repetição de informação nas reuniões, já que a 
reunião é diária

(25) Produtividade = aumento da produtividade como consequência do uso da 
ferramenta

(26) Divisão de tarefas = ferramenta para distribuição/divisão de tarefas

(27) Identificação de problemas = identificar/entender problemas encontrados pelos 
integrantes das equipes
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7.10 APÊNDICE J – TABELA DE CÓDIGOS 3 

 

Códigos Descrição

(1) Tronar visual = o uso da ferramenta faz com que as informações 
sejam mais visuais

(2) Acompanhamento
= possibilidade fazer um acompanhamento das 
atividades que estão sendo realizadas pela própria 
pessoa e por outros da equipe

(3) Planejar = possibilidade do funcionário se planejar em base 
às informações que dispõe na ferramenta

(4) Auxílio = a ferramenta auxilia o funcionário

(5) Duração (positiva) = a duração da reunião não interfere no dia do 
funcionário

(6) Boa ferramenta = a ferramenta é considerada boa

(7) Sobrecarga de 
iniciativas

= a grande quantidade de trabalhos relacionados 
a melhorias de processos os impede de colocar 
todas em prática

(8) Relação supervisor-
equipe

= aproximação do funcionário com o supervisor

(9) Delimitador de turno = funciona como uma marca de que o dia começou

(10) Ferramenta válida = ferramenta adequada para a situação
(11) Duração não 

respeitada
= o não respeito ao tempo duração estabelecido 
para a reunião interfere no dia do funcionário

(12) Compartilhar 
Informação

= tornar visível a todos os membros da equipe e 
atualizá-los das ações em curso.

(13) Ineficiência = a ferramenta não desempenha adequadamente 
sua função

(14) Resistência à 
atualização

= os funcionários não atualizam a ferramenta com 
a frequência necessária, deixando para o 
momento da reunião

(15) Novidade = motivação por ser algo novo

(16) Sobrecarga = muito trabalho e poucos funcionários para fazê-
los

(17) Rapidez = A reunião da ferramenta deve ser rápida
(18) Redução de 

disposição = menor disposição para usar a ferramenta

(19) Compromisso com o 
preenchimento

= antes da transição para digital, quando os 
quadros ficavam expostos, havia maior 
compromisso com o preenchimento

(20) Intimidação = os funcionários se sentem intimidados a 
manterem a ferramenta atualizada

(21) Repetição = há muita repetição de informação nas reuniões, 
já que a reunião é diária

(22) Organização = a ferramenta possibilitou organização
(23) Subutilização = não se usa a total capacidade da ferramenta

(24) Rapidez = em pouco tempo é possível ficar a par do que 
está acontecendo

(25) Passagem de 
Mensagem

= em pouco tempo é possível passar mensagens
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Códigos Descrição

(26) Concentrar = possibilidade de juntar todos integrantes da 
equipe em uma mesma reunião

(27) Positiva = a ferramenta é positiva e adequada ao cotidiano 
do usuário

(28) Ridiculez = a implementação da ferramenta sem adaptações 
não é coerente

(29) Inadequado = dependendo do momento em que a área se 
encontra, a ferramenta não é adequada

(30) Busca por problemas = a ferramenta só traz mais problemas para serem 
lidados com

(31) Turnover = o tempo para elaboração de uma atividade e sua 
entrega são curtos

(32) Rotina atarefada = rotina muito ocupada

(33) Costume com 
problemas

= os funcionários se acostumaram com os 
problemas, a ponto de considerá-los algo normal e 
com isso não relatando-os

(34) Correria = a rotina da equipe é de muita correria

(35) Facilitadora = a ferramenta funciona como uma ajuda de 
grande valor, facilitadora

(36) Compartilhar 
problemas entre pares

= compartilhar problemas com a equipe

(37) Responsáveis = levar os problemas para os funcionários 
adequados

(38) Impacto da rotina = a rotina do setor impacta no uso da ferramenta
(39) Frequência = a frequência diária da reunião é excessiva

(40) Divisão de tarefas = ferramenta para distribuição/divisão de tarefas
(41) Facilidade de troca = torna a troca entre pares mais fácil
(42) Fornecer/Receber 

ajuda
= fornecer/receber ajuda dos outros em suas 
atividades/problemas encontrados

(43) Melhora no home 
office

= a ferramenta está sendo mais positiva ainda no 
período de home office

(44) Conversação = momento do dia em que se conversa e fala 
sobre trabalho

(45) Foco
= deve-se manter o foco para que a reunião seja 
direta não passe do tempo pré determinado de 
duração

(46) Restrição ao 
necessário

= a ferramenta é eficiente quando a reunião é 
sucinta

(47) Frequência ideal = a reunião deve ser diária
(48) Respeito ao tempo 

pré determinado
= a reunião deve respeitar o tempo de duração pré 
determinado de 15 minutos

(49) Adaptação da 
ferramenta

= a ferramenta usada é uma adaptação sob 
medida de uma ferramenta de campo

(50) Atenção aos 
processos

= permite olhar para os processos da área

(51) "Perda de tempo" = partes da ferramenta não agregam valor, sendo 
considerados uma perda de tempo
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7.11 APÊNDICE K – TABELA DE CÓDIGOS 4 

 

Códigos Descrição

(1) Acompanhamento = possibilidade fazer um acompanhamento das atividades que estão 
sendo realizadas pela própria pessoa e por outros

(2) Relação supervisor-equipe = aproximação do funcionário com o supervisor

(3) Compartilhar Informação = tornar visível a todos os membros da equipe e atualizá-los das ações 
em curso.

(4) Flexibilidade de presença = caso o funcionário não possa comparecer, ele só deve avisar ao 
supervisor

(5) Não ocupa tempo = a ferramenta não toma muito tempo do dia do funcionário

(6) Centralização de troca = momento do dia específico para compartilhamentos, não havendo que 
buscar pessoa por pessoa para conversar

(7) Sobrecarga de iniciativas = a grande quantidade de trabalhos relacionados a melhorias de 
processos os impede de colocar todas em prática

(8) Impacto Positivo = a ferramenta impacta de forma positiva para o usuário
(9) Contato com a informação '= usar a metodologia não implica em perdas

(10) Benéfica = a ferramenta é benéfica para a integração e contato com informação
(11) Dualidade = a ferramenta tem tanto impacto negativo quanto positivo

(12) Duração não respeitada = o não respeito ao tempo duração estabelecido para a reunião interfere 
no dia do funcionário

(13) Concentrar (Reunião) = possibilidade de juntar todos integrantes da equipe em uma mesma 
reunião

(14) Compartilhar problemas entre 
pares

= compartilhar problemas com a equipe

(15) Aumento de 
compartilhamento

= melhora na exposição de problemas/incômodos

(16) Resolução de Problemas = a ferramenta permite resolver problemas mais rápido

(17) Produtividade = a ferramenta atenta para o que interfere na produtividade dos 
funcionários

(18) Decisão em grupo = antes da adoção da ferramenta, os funcionários tentavam resolver os 
problemas sozinhos

(19) Satisfação = com a ferramenta, a satisfação da equipe aumentou
(20) Redução de resistência = a equipe está menos resistente a compartilhar os problemas

(21) Melhora de ambiente = o ambiente de trabalho melhorou
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Códigos Descrição
(22) Uso = a ferramenta não é utilizada o dia inteiro

(23) Impacto zero = uso da ferramenta não impacta em nada no dia do funcionário
(24) Atualização = a ferramenta atualiza sobre as atividades novas ou em curso

(25) Positiva = a ferramenta é positiva e adequada ao cotidiano do usuário

(26) Conhecimento de prioridades = tomar conhecimento das prioridades do dia no início do dia

(27) Atualização pré turno = tomar conhecimentos dos problemas no início do dia
(28) Priorização = dar prioridade às ações que estão em curso.

(29) Memória = devido à grande quantidade de assuntos a serem tratados, é difícil 
lembrar de tudo, e a ferramenta auxilia nesse campo

(30) Contenção = a ferramenta possibilita ter contenção já pensada para problemas que 
podem surgir

(31) Identificação de Problemas = capacidade de identificar/entender problemas encontrados pelos 
integrantes das equipes

(32) Atenção voltada = a ferramenta chama a atenção para os problemas
(33) Entendimento = permite entender/estar a par de tudo que está acontecendo

(34) Duração ajustada = a duração da reunião é pré determinada em 15 min

(35) Horário ideal = o ideal é que a reunião seja no início do expediente ou na volta do 
almoço

(36) Raciocínio = a realização da reunião ao longo do dia pode atrapalhar/interromper o 
raciocínio dos funcionários

(37) Pedir Ajuda ao N+1 = pedir/ter ajuda de um trabalhador em um nível hierárquico acima

(38) Fornecer/Receber ajuda = fornecer/receber ajuda dos outros em suas atividades/problemas 
encontrados

(39) Compartilhar experiência = compartilhamento de conhecimento adquirido com situações já vividas 
que pode ajudar outro membro

(40) Facilidade de comunicação = não há necessidade de falar com os funcionários um por um ao longo 
do dia e entrar em detalhes

(41) Sobrecarga levantada = antes da ferramenta as soluções ficavam a cargo do coordenador
(42) Debate = debate em equipe sobre um problema que alguém compartilhou
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7.12 APÊNDICE L – TABELA DE CÓDIGOS 5 

 

Código Descrição

(1) Acompanhamento = possibilidade fazer um acompanhamento das atividades que estão 
sendo realizadas pela própria pessoa e por outros

(2) Fornecer/Receber ajuda = fornecer/receber ajuda dos outros em suas atividades/problemas 
encontrados

(3) Interligação = algumas tarefas dependem ou se relacionam com outras que outro 
funcionário está realizando

(4) Similaridade = similaridade de projetos
(5) Sim = a ferramenta provocou impacto na forma de trabalhar

(6) Atualizada = a equipe consegue se inteirar/atualizar sobre as tarefas em curso

(7) Disposição a ajudar = as pessoas estão mais dispostas a ajudar os outros
(8) Visibilidade = é possível visualizar quando alguém precisa de ajuda

(9) Exposição = o funcionário fica exposto na ferramenta e os outros funcionários 
podem ver

(10) Estímulo = a ferramenta estimula a buscar trabalho
(11) Rotina = a ferramenta trouxe uma rotina para as equipes

(12) Organização = a ferramenta possibilita organização
(13) Alinhamento = a ferramenta possibilita um alinhamento da equipe

(14) Troca com n+1 = horário específico do dia para falar com o supervisor

(15) Indisponibilidade n+1 = o supervisor nem sempre está disponível para conversar ao longo 
do dia

(16) Formalização = horário formalizado para trocas de informações
(17) Compartilhamento de 

informações
= tornar visível a todos os membros da equipe e atualizá-los das 
ações em curso.

(18) Reserva = a reunião tira a necessidade de haver que marcar reunião formal

(19) Não é perda = perder 15 minutos para alinhar a equipe não atrapalha?? 

(20) Atrapalhar = a reunião para alinhamento não atrapalha o funcionário
(21) Espaço digital = o espaço digital destinado à realização da reunião é ótimo

(22) Fogo cruzado = os 15 minutos da reunião ajudam a resolver uma situação crítica 
sem atrapalhar

(23) Ganho = a ferramenta trouxe ganho
(24) Não = não houve impacto sobre a forma de trabalhar em equipe

(25) Identificação de problemas = a forma como enxergam os obstáculos mudou com o uso da 
ferramenta
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Código Descrição
(26) Mindset = a mentalidade dos funcionários mudou com o uso da ferramenta

(27) Impacto no trabalho = a ferramenta impactou na forma de trabalhar

(28) Responsabilidade = antes os funcionários eram responsáveis por resolver os próprios 
problemas

(29) Aumento de demanda = a ferramenta ocasionou aumento de demanda, que antes não existia

(30) Disponibilidade de funcionário = o tratamento de problemas passa a ser de acordo com a 
disponibilidade de mão de obra

(31) Sobrecarga = o cenário da área é de muito trabalho
(32) Redução de compartilhamento 

de problemas
= foi observado que os funcionários diminuíram o compartilhamento de 
problemas

(33) Resolução individual = as pessoas que compartilhavam os problemas tinham que resolvê-
los elas mesmas

(34) Medo de carga = ocorreu uma redução de compartilhamento por medo de causar 
mais carga de trabalho

(35) Aumento de exposição própria = a ferramenta levou os funcionários a se exporem mais

(36) Compartilhar problemas entre 
pares = compartilhar problemas com a equipe

(37) Normalidade do erro = qualquer pessoa erra, é normal fazê-lo
(38) Concentrar (Reunião) = todos integrantes da equipe juntos em um mesmo local

(39) Periodicidade = reunião da equipe diariamente
(40) Aumento de colaboração = ocorreu um aumento da colaboração entre os pares

(41) Facilitação = a ferramenta facilitou a forma de trabalhar em grupo
(42) Informalidade = antes da ferramenta, a troca era realizada de maneira informal

(43) Facilidade de ver o outro = a ferramenta facilitou um funcionário "ver" o outro
(44) União = a ferramenta tornou a equipe mais unida

(45) Compartilhamento de 
soluções = a equipe compartilha soluções para os problemas levantados

(46) Participação = a equipe se tornou mais participativa

(47) Desconhecimento = antes da ferramenta não se sabia o que os outros estavam fazendo

(48) Busca por ajuda = antes da ferramenta o funcionário tinha que procurar ativamente os 
outros para ter ajuda

(49) Rapidez = as soluções passaram a ser encontradas de forma mais rápida
(50) Soluções conjuntas = a busca por soluções passou a ser também em grupo
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7.13 APÊNDICE M – TABELA DE CÓDIGOS 6 

 

Códigos Descrição

(1) Sim = Sim, é importante tomar conhecimento sobre os trabalhos que estão 
sendo executados pelos outros membros da equipe

(2) Planejar = possibilidade do funcionário se planejar em base às informações que 
dispõe

(3) Impacto = um trabalho pode afetar outro que está sendo realizado de forma 
positiva ou negativa

(4) Interligação = algumas tarefas dependem ou se relacionam com outras que outro 
funcionário está realizando

(5) Diálogo = diálogo entre os responsáveis pelas atividades em curso

(6) Otimização de performance = conhecer o trabalho do outro pode ajudar a otimizar o desempenho da 
atividade

(7) Facilitação de atividade = facilita na elaboração do produto final
(8) Consciência de equipe = sensação de pertencimento ao grupo

(9) "Handover" = possibilita que outras pessoas assumam uma atividade sem prejuízo
(10) Conhecimento = permite conhecer o trabalho de

(11) Estar atualizado = estar atualizado sobre as ações em curso da equipe
(12) Compartilhamento de 

problemas
= compartilhar problemas com a equipe

(13) Falta de atualização = ocorre de não compartilharem problemas

(14) Perda de oportunidade = a não alimentação da ferramenta com as informações configura uma 
perda de oportunidade

(15) Desconhecimento = a não alimentação da ferramenta com as informações faz com que 
problemas não sejam notados pelos funcionários

(16) Fornecer/Receber ajuda = possibilita fornecer/receber ajuda dos outros em suas 
atividades/problemas encontrados

(17) Impacto positivo = impacta de forma positiva

(18) Economia de tempo = permite economizar tempo em uma atividade já que outras atividades 
realizadas parecidas podem ser aproveitadas, usadas de base, etc

(19) Referência = possibilita se utilizar de atividades ou trabalhos como referência, como 
base para consulta ou até reaproveitar

(20) Compartilhamento de 
experiência

= permite compartilhar experiências

(21) Gerenciamento de tempo = permite se planejar/gerenciar o tempo de forma mais eficaz
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Códigos Descrição

(22) Padronização = padronização de compartilhamento de informações por meio da reunião

(23) Diário = compartilhamento do andamento das atividades de forma diária e pela 
manhã

(24) Objetivo = objetivo da ferramenta não é a atualização sobre andamento

(25) Foco no andamento = o foco da reunião acaba sendo sobre o andamento das atividades 
realizadas

(26) Quando compartilhar = não deve haver compartilhamento se não for sobre problemas novos 
ou sendo enfrentados

(27) Gerenciamento = é benéfico para o gestor poder acompanhar o andar das atividades da 
equipe

(28) Flexibilidade = permite seguir a atividade sem prejuízo mesmo havendo mudanças na 
mesma

(29) Visibilidade = permite que a equipe tenha conhecimento dos problemas enfrentados 
por cada um

(30) Dependência = o acompanhamento das atividades dos outros depende da 
alimentação da ferramenta por parte dos funcionários

(31) Frequência = não há necessidade de realizar a reunião diariamente

(32) Repetição = a frequência diária acarreta na repetição de informações 
compartilhadas nas reuniões

(33) Horário = não há necessidade de realizar a reunião no mesmo horário toda vez

(34) Controle = possibilita um controle sobre a equipe

(35) Informalidade = pode-se realizar compartilhamentos em outros momentos do dia, de 
forma informal

(36) Desconforto
= a quantidade de melhorias desenvolvidas por cada um fica visível, 
gerando desconforto para os que estão produzindo em menos 
quantidade

(37) Gestor = nem sempre o gestor tem, sozinho, a resposta para os problemas
(38) Solução em conjunto = permite que todos os integrantes façam parte da solução

(39) Opinar = possibilita que todos deem suas opiniões
(40) Duração da reunião = conhecer tudo que a equipe está realizando prolonga a reunião

(41) Novatos = possibilita ajudar de melhor forma os funcionários inexperientes
(42) Redução de carga sobre 

gestor
= permite distribuir responsabilidades que antes estavam apenas sob o 
gestor
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7.14 APÊNDICE N – TABELA DE CATEGORIAS 1 

 

Código Agrupamento Categoria a Acompanhar

(1) Acompanhamento a Acompanhar b Compartilhamento de  Informação

(2) Compartilhar Informação b Compartilhamento de  Informação c Cooperação
(3) Compartilhar Problema entre 

Pares b Compartilhamento de  Informação d Gestão de equipe

(4) Priorizar d Gestão de equipe e Gestão de tempo

(5) Pedir Ajuda ao N+1 c Cooperação f Melhorias de estado

(6) Fornecer/receber ajuda c Cooperação g Frequência
(7) Planejamento i Planejamento h Adaptação da ferramenta

(8) Melhorar Desempenho f Melhorias de estado i Planejamento
(9) Troca rápida d Gestão de equipe j Impacto da digitalização

(10) Identificação de problemas b Compartilhamento de  Informação k Visão positiva da ferramenta
(11) Resolução diária e Gestão de tempo

(12) Atualização objetiva b Compartilhamento de  Informação
(13) Acesso à informação a Acompanhar
(14) Troca de experiência c Cooperação
(15) Resolução em equipe c Cooperação

(16) Ganhar tempo e Gestão de tempo
(17) Rapidez de resolução e Gestão de tempo

(18) Otimização de quantidade de 
reuniões g Frequência

(19 Adaptação de ferramenta h Adaptação da ferramenta
(20) Funcionamento positivo k Visão positiva da ferramenta

(21) Frequência g Frequência

(22) Atualização diária das 
informações na ferramenta b Compartilhamento de  Informação

(23) Supervisionar Equipe d Gestão de equipe

(24) Handover b Compartilhamento de  Informação
(25) Monitoramento de 

desempenho
d Gestão de equipe

(26) Melhorias f Melhorias de estado
(27) Direcionamento i Planejamento

(28) Visibilidade b Compartilhamento de  Informação

(29) Gestão visual/Transparência b Compartilhamento de  Informação

(30) Reduzir interrupções e Gestão de tempo
(31) Índices j Impacto da digitalização

(32) Rendimento f Melhorias de estado
(33) Condições de trabalho f Melhorias de estado

(34) Rapidez b Compartilhamento de  Informação
(35) Interação c Cooperação

Qual(is) é(são) o(s) objetivo(s) da ferramenta (sistema)? 
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7.15 APÊNDICE O – TABELA DE CATEGORIAS 2 

 

Código Agrupamento Categoria a Acompanhar

(1) Atende l Atendimento de objetivos b Compartilhamento de  Informação

(2) Fornecer/receber ajuda c Cooperação c Cooperação

(3) Pedir Ajuda ao N+1 c Cooperação d Gestão de equipe

(4) Decisão em grupo c Cooperação e Gestão de tempo

(5) Acompanhamento a Acompanhar f Melhorias de estado

(6) Atende Parcialmente l Atendimento de objetivos g Frequência
(7) Desconforto com 
compartilhamento de 

problemas
p Dificuldade em relatar problema h Adaptação da ferramenta

(8) Falta de motivação p Dificuldade em relatar problema i Planejamento
(9) Estagnação dos planos de 

ação
m Resposta tardia j Impacto da digitalização

(10) Indisponibilidade e Gestão de tempo k Visão positiva da ferramenta
(11) Falta de clareza s Dificuldade em se situar l Atendimento de objetivos

(12) Falta de acompanhamento q Preenchimento da ferramenta m Resposta tardia

(13) Centralização de 
informação

b Compartilhamento de  Informação n Indefinição de objetivos

(14) Objetivos e métricas 
indefinidos

n Indefinição de objetivos o Insuficiência de recursos

(15) Gerenciamento do 
produto final

e Gestão de tempo p Dificuldade em relatar problema

(16) Compartilhar Informação b Compartilhamento de  Informação q Preenchimento da ferramenta

(17) Discussão b Compartilhamento de  Informação r Dependência da ferramenta

(18) Compartilhar problemas 
entre pares

b Compartilhamento de  Informação s Dificuldade em se situar

(19) Melhoria f Melhorias de estado

(20) Insuficiente o Insuficiência de recursos

(21) Melhor identificação de 
problemas

d Gestão de equipe

(22) Priorização i Planejamento

(23) Dependência r Dependência da ferramenta

(24) Frequência g Frequência

(25) Produtividade b Compartilhamento de  Informação
(26) Divisão de tarefas d Gestão de equipe
(27) Identificação de 

problemas
d Gestão de equipe

Na sua opinião, a ferramenta atende ao(s) objetivo(s)? Por que?
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7.16 APÊNDICE P – TABELA DE CATEGORIAS 3 

 
 

Código Agrupamento Categoria a Acompanhar
(1) Tronar visual b Compartilhamento de  Informação b Compartilhamento de  Informação

(2) Acompanhamento a Acompanhar c Cooperação

(3) Planejar i Planejamento d Gestão de equipe

(4) Auxílio f Melhorias de estado e Gestão de tempo

(5) Duração (positiva) t Duração f Melhorias de estado

(6) Boa ferramenta k Visão positiva da ferramenta g Frequência
(7) Sobrecarga de 

iniciativas
o Insuficiência de recursos h Adaptação da ferramenta

(8) Relação supervisor-
equipe

d Gestão de equipe i Planejamento

(9) Delimitador de turno e Gestão de tempo j Mudanças da digitalização

(10) Ferramenta válida k Visão positiva da ferramenta k Visão positiva da ferramenta

(11) Duração não 
respeitada

t Duração l Atendimento de objetivos

(12) Compartilhar 
Informação

b Compartilhamento de  Informação m Resposta tardia

(13) Ineficiência l Atendimento de objetivos n Indefinição de objetivos
(14) Resistência à 

atualização
q Preenchimento da ferramenta o Insuficiência de recursos

(15) Novidade w Desentusiasmo p Dificuldade em relatar problema
(16) Sobrecarga o Insuficiência de recursos q Preenchimento da ferramenta

(17) Rapidez e Gestão de tempo r Dependência da ferramenta
(18) Redução de 

disposição
w Desentusiasmo s Dificuldade em se situar

(19) Compromisso com 
preenchimento

j Mudanças da digitalização t Duração

(20) Intimidação x Constrangimento u Subutilização

(21) Frequência g Frequência v Inadequação

(22) Organização d Gestão de equipe w Desentusiasmo
(23) Subutilização u Subutilização x Constrangimento

(24) Rapidez b Compartilhamento de  Informação
(25) Passagem de 

Mensagem
e Gestão de tempo

(26) Concentrar d Gestão de equipe

(27) Positiva l Atendimento de objetivos
(28) Ridiculez h Adaptação da ferramenta

(29) Inadequado v Inadequação

(30) Busca por 
problemas

o Insuficiência de recursos

(31) Turnover i Planejamento
(32) Rotina atarefada o Insuficiência de recursos

(33) Costume com 
problemas

p Dificuldade em relatar problema

(34) Correria o Insuficiência de recursos
(35) Facilitadora k Visão positiva da ferramenta
(36) Compartilhar 

problemas entre pares
b Compartilhamento de  Informação

(37) Direcionamento d Gestão de equipe
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Código Agrupamento Categoria
(38) Impacto da rotina o Insuficiência de recursos

(39) Frequencia g Frequência

(40) Divisão de tarefas d Gestão de equipe

(41) Facilidade de troca b Compartilhamento de  Informação

(42) Fornecer/Receber 
ajuda

c Cooperação

(43) Melhora no home 
office

f Melhorias de estado

(44) Conversação b Compartilhamento de  Informação

(45) Foco e Gestão de tempo

(46) Restrição ao 
necessário

t Duração

(47) Frequencia ideal g Frequência

(48) Respeito ao tempo 
pré determinado t Duração

(49) Adaptação da 
ferramenta

h Adaptação da ferramenta

(50) Atenção aos 
processos

f Melhorias de estado

(51) "Perda de tempo" h Adaptação da ferramenta

Quais são suas percepções sobre a ferramenta?
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7.17 APÊNDICE Q – TABELA DE CATEGORIAS 4  

 

Código Agrupamento Categoria a Acompanhar

(1) Acompanhamento a Acompanhar b Compartilhamento de  Informação

(2) Relação supervisor-equipe c Cooperação c Cooperação

(3) Compartilhar Informação b Compartilhamento de  Informação d Gestão de equipe

(4) Flexibilidade de presença g Frequência e Gestão de tempo
(5) Não ocupa tempo t Duração f Melhorias de estado

(6) Centralização de troca b Compartilhamento de  Informação g Frequência

(7) Sobrecarga de iniciativas o Insuficiência de recursos h Adaptação da ferramenta

(8) Impacto Positivo k Visão positiva da ferramenta i Planejamento

(9) Contato com informação b Compartilhamento de  Informação j Mudanças da digitalização

(10) Benéfica k Visão positiva da ferramenta k Visão positiva da ferramenta
(11) Impacto negativo z Impacto sobre a equipe l Atendimento de objetivos

(12) Duração não respeitada t Duração m Resposta tardia

(13) Concentrar (Reunião) d Gestão de equipe n Indefinição de objetivos

(14) Compartilhar prolemas 
entre pares

b Compartilhamento de  Informação o Insuficiência de recursos

(15) Aumento de 
compartilhamento

b Compartilhamento de  Informação p Dificuldade em relatar problema

(16) Resolução de Problemas e Gestão de tempo q Preenchimento da ferramenta

(17) Produtividade d Gestão de equipe r Dependência da ferramenta

(18) Decisão em grupo c Cooperação s Dificuldade em se situar

(19) Satisfação f Melhorias de estado t Duração

(20) Redução de resistência c Cooperação u Subutilização

(21) Melhora de ambiente f Melhorias de estado v Inadequação
(22) Uso u Subutilização w Desentusiasmo

(23) Impacto zero z Impacto sobre a equipe x Constrangimento
(24) Atualização b Compartilhamento de  Informação y Horário de realização

(25) Positiva k Visão positiva da ferramenta z Impacto sobre a equipe
(26) Conhecimento de 

prioridades
i Planejamento

(27) Atualização pré turno b Compartilhamento de  Informação
(28) Priorização i Planejamento

(29) Memória i Planejamento

(30) Contenção i Planejamento

(31) Identificação de 
Problemas

b Compartilhamento de  Informação

(32) Atenção voltada b Compartilhamento de  Informação

(33) Entendimento b Compartilhamento de  Informação
(34) Duração ajustada t Duração

(35) Horário ideal y Horário de realização

(36) Raciocínio e Gestão de tempo

(37) Pedir Ajuda ao N+1 c Cooperação

(38) Fornecer/Receber ajuda c Cooperação

(39) Compartilhar experiência c Cooperação

(40) Facilidade de 
comunicação

d Gestão de equipe

(41) Sobrecarga levantada c Cooperação

(42) Debate c Cooperação

Como a ferramenta influencia no seu trabalho e no seu dia? Quais os impactos 
dela ?
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7.18 APÊNDICE R - TABELA DE CATEGORIAS 5 

 
 

Códigos Agrupamento Categoria a Acompanhar
(1) Acompanhamento a Acompanhar b Compartilhamento de  Informação

(2) Fornecer/Receber ajuda c Cooperação c Cooperação

(3) Interligação c Cooperação d Gestão de equipe
(4) Similaridade b Compartilhamento de  Informação e Gestão de tempo

(5) Sim z Impacto sobre a equipe f Melhorias de estado
(6) Atualizada b Compartilhamento de  Informação g Frequência

(7) Disposição a ajudar c Cooperação h Adaptação da ferramenta
(8) Visibilidade d Gestão de equipe i Planejamento
(9) Exposição b Compartilhamento de  Informação j Mudanças da digitalização
(10) Estímulo z Impacto sobre a equipe k Visão positiva da ferramenta
(11) Rotina i Planejamento l Atendimento de objetivos

(12) Organização d Gestão de equipe m Resposta tardia
(13) Alinhamento d Gestão de equipe n Indefinição de objetivos

(14) Troca com n+1 e Gestão de tempo o Insuficiência de recursos
(15) Indisponibilidade n+1 z1 Disponibilidade da chefia p Dificuldade em relatar problema

(16) Formalização y Horário de realização q Preenchimento da ferramenta
(17) Compartilhamento de 

informações
b Compartilhamento de  Informação r Dependência da ferramenta

(18) Reserva e Gestão de tempo s Dificuldade em se situar
(19) Não é perda t Duração t Duração
(20) Atrapalhar g Frequência u Subutilização

(21) Espaço digital k Visão positiva da ferramenta v Inadequação
(22) Fogo cruzado t Duração w Desentusiasmo

(23) Ganho c Cooperação x Constrangimento
(24) Não z Impacto sobre a equipe y Horário de realização

(25) Identificação de problemas z Impacto sobre a equipe z Impacto sobre a equipe
(26) Mindset f Melhorias de estado z1 Disponibilidade da chefia

(27) Impacto no trabalho z Impacto sobre a equipe
(28) Responsabilidade c Cooperação

(29) Aumento de demanda o Insuficiência de recursos
(30) Disponibilidade de 

funcionário
d Gestão de equipe

(31) Sobrecarga o Insuficiência de recursos
(9) Redução de 

compartilhamento de problemas q Preenchimento da ferramenta

(33) Resolução individual c Cooperação

(34) Medo de carga q Preenchimento da ferramenta
(35) Aumento de exposição 

própria
b Compartilhamento de  Informação

(36) Compartilhar problemas 
entre pares

b Compartilhamento de  Informação

(37) Normalidade do erro z Impacto sobre a equipe
(38) Concentrar (Reunião) d Gestão de equipe

(39) Periodiocidade g Frequência
(40) Aumento de colaboração c Cooperação

(41) Facilitação c Cooperação
(42) Informalidade z Impacto sobre a equipe

(43) Facilidade de ver o outro b Compartilhamento de  Informação

(44) União f Melhorias de estado
(45) Compartilhamento de 

soluções
c Cooperação

(46) Participação f Melhorias de estado
(47) Desconhecimento b Compartilhamento de  Informação
(48) Busca por ajuda c Cooperação

(49) Rapidez f Melhorias de estado
(50) Soluções conjuntas c Cooperação

A ferramenta provocou algum impacto na forma de trabalhar da equipe? Se sim, qual? 
Como era o trabalho da equipe antes e agora? 
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7.19 APÊNDICE S - TABELA DE CATEGORIAS 5 

 

Código Agrupamento Categoria a Acompanhar
(1) Sim z Impacto sobre a equipe b Compartilhamento de  Informação

(2) Planejar i Planejamento c Cooperação
(3) Impacto c Cooperação d Gestão de equipe

(4) Interligação c Cooperação e Gestão de tempo
(5) Diálogo b Compartilhamento de  Informação f Melhorias de estado

(6) Otimização de performance b Compartilhamento de  Informação g Frequência

(7) Facilitação de atividade b Compartilhamento de  Informação h Adaptação da ferramenta
(8) Consciência de equipe z Impacto sobre a equipe i Planejamento

(9) "Handover" b Compartilhamento de  Informação j Mudanças da digitalização

(10) Conhecimento b Compartilhamento de  Informação k Visão positiva da ferramenta
(11) Estar atualizado a Acompanhar l Atendimento de objetivos

(12) Compartilhamento de 
problemas

b Compartilhamento de  Informação m Resposta tardia

(13) Falta de atualização p Dificuldade em relatar problema n Indefinição de objetivos

(14) Perda de oportunidade q Preenchimento da ferramenta o Insuficiência de recursos
(15) Desconhecimento q Preenchimento da ferramenta p Dificuldade em relatar problema

(16) Fornecer/Receber ajuda c Cooperação q Preenchimento da ferramenta
(17) Impacto positivo z Impacto sobre a equipe r Dependência da ferramenta

(18) Economia de tempo e Gestão de tempo s Dificuldade em se situar

(19) Referência b Compartilhamento de  Informação t Duração
(20) Compartilhamento de 

experiência
b Compartilhamento de  Informação u Subutilização

(21) Gerenciamento de tempo e Gestão de tempo v Inadequação
(22) Padronização b Compartilhamento de  Informação w Desentusiasmo

(23) Diário d Gestão de equipe x Constrangimento
(24) Objetivo n Indefinição de objetivos y Horário de realização

(25) Foco no andamento a Acompanhar z Impacto sobre a equipe
(26) Quando compartilhar q Preenchimento da ferramenta z1 Disponibilidade da chefia

(27) Gerenciamento a Acompanhar z2 Desconforto
(28) Flexibilidade a Acompanhar
(29) Visibilidade b Compartilhamento de  Informação

(30) Dependência q Preenchimento da ferramenta
(31) Frequência g Frequência
(32) Repetição g Frequência

(33) Horário g Frequência
(34) Controle d Gestão de equipe

(35) Informalidade y Horário de realização
(36) Desconforto z Impacto sobre a equipe

(37) Gestor c Cooperação
(38) Solução em conjunto c Cooperação

(39) Opinar b Compartilhamento de  Informação

(40) Duração da reunião t Duração
(41) Novatos c Cooperação

(42) Redução de carga sobre 
gestor

d Gestão de equipe

Na sua percepção, é importante tomar conhecimento sobre os trabalhos que estão sendo 
executados pelos outros membros da equipe? O que isso impacta no seu trabalho? 
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7.20 APÊNDICE T – TABELA DINÂMICA DA COMPILAÇÃO 

 
 

 

Rótulos de Linha Contagem de Agrupamento Freq. Acumulada % Acumulada
b 49 49 20%

Compartilhamento de  Informação 49
c 34 83 34%

Cooperação 34
d 23 106 43%

Gestão de equipe 23
w 22 128 52%

Percepções sobre ferramenta 22
e 16 144 58%

Gestão de tempo 16
f 14 158 64%

Melhorias de estado 14
u 13 171 69%

Impacto sobre a equipe 13
g 12 183 74%

Frequência 12
i 11 194 79%

Planejamento 11
a 10 204 83%

Acompanhar 10
n 10 214 87%

Insuficiência de recursos 10
p 8 222 90%

Preenchimento da ferramenta 8
h 4 226 91%

Adaptação da ferramenta 4
o 4 230 93%

Dificuldade em relatar problema 4
k 4 234 95%

Atendimento de objetivos 4
t 3 237 96%

Horário de realização 3
s 2 239 97%

Desentusiasmo 2
m 2 241 98%

Indefinição de objetivos 2
x 1 242 98%

Desconforto 1
j 1 243 98%

Impacto da digitalização 1
r 1 244 99%

Dificuldade em se situar 1
q 1 245 99%

Dependência da ferramenta 1
l 1

Resposta tardia 1
v 1

Disponibilidade da chefia 1
Total Geral 247


