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e não a favor dele.” 

Henry Ford



 

 

RESUMO 

 

A utilização dos conceitos do Lean na produção é uma prática muito conhecida, porém 

a sua aplicação no Gerenciamento de Projetos é uma novidade que pode trazer vantagens 

competitivas para as empresas. Cada vez mais as empresas estão adotando o gerenciamento de 

projetos ágeis como estratégia de aumento de sua competitividade no mercado, para que sejam 

entregues bons resultados. Nos últimos anos, vem-se percebendo que utilizar as melhores 

práticas de Gerenciamento de Projetos é necessário, mas não é mais suficiente. Também é 

necessário otimizar o uso dos recursos disponíveis nas empresas de modo a conseguir melhores 

resultados sem grandes investimentos através da eliminação de desperdícios. No presente 

trabalho foi realizado um estudo a respeito dos conceitos Lean e sua aplicabilidade no 

gerenciamento de projetos ágeis. E possui como objetivo analisar como introduzir filosofia 

Lean na gestão de projetos ágeis na área da expedição em uma empresa de reparo de motores 

aeronáuticos, por meio da aplicação das etapas da filosofia kaizen, sendo elas: identificação de 

uma oportunidade de melhoria, mapeamento do processo atual, desenvolvimento de uma 

solução, implementação, análise dos resultados e por fim criação de um padrão. 

Palavras-Chave: Gestão de Projetos, Metodologias Ágeis, Lean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The use of Lean concepts in production is a well-known practice; however its 

application in Project Management is a novelty that can bring competitive advantages for 

companies. More and more, companies have been adopting the agile project management as a 

strategy to increase their market competitiveness, so as to achieve good outcomes. In recent 

years, there has been an understanding that the use of better project management tactics is 

necessary, however that is no longer enough. It is also paramount to optimize the use of 

available resources in companies, as a means to attain better results and cut down the waste to 

avoid higher investments. This is a study about the Lean concepts and their applicability in agile 

project management. Its aim is to analyze ways to insert Lean concepts in the agile project 

management in the expedition area of an aircraft engine repair company, through the use of 

kaizen philosophy, as to identify an opportunity of improvement, to map the current process, to 

develop solutions, to implement, to analyze results and, finally, to create a pattern. 

Keywords: Project management, Agile Methodologies, Lean 
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1. Introdução 

De acordo com Mumford (2014), a indústria é a parte da economia que produz bens 

tangíveis com um alto grau de mecanização e automação. Desde o início da industrialização os 

saltos tecnológicos levaram a mudanças de paradigma; denominadas revoluções. 

No século XVIII, ocorreu a 1ª Revolução Industrial, com a invenção da máquina a 

vapor. Posteriormente, a 2ª Revolução Industrial veio com a introdução da produção em massa 

na linha de montagem por Henry Ford, no século XX. A 3ª Revolução Industrial se deu após a 

Segunda Guerra Mundial, com a introdução dos controladores lógico programáveis (PLC) e da 

tecnologia da informação (TI) no chão de fábrica (SCHUTZER,2016). O surgimento da 

Indústria 4.0, que corresponde a um termo de origem alemã utilizado para enquadrar a 4ª 

revolução industrial, emergiu de uma promissora forma de lidar com desafios futuros no 

ambiente de produção (Kagermann et al., 2013). Esta abordagem é caracterizada pela alta 

conectividade dos processos, produtos e serviços. O seu conceito vem sendo amplamente 

discutido por acadêmicos, organizações, e seu alto nível de integração forma uma rede de 

trabalho que une o espaço físico e o mundo virtual através de tecnologias denominadas de 

sistemas ciber físicos (Cyber-Physical Systems - CPS) (Kagermann et al., 2013). No entanto, a 

forma como as tecnologias da Indústria 4.0 são integradas nos sistemas de produção e os 

processos que eles podem suportar ainda estão sendo estudados (KOLBERG et al., 2016). Na 

verdade, os requisitos e habilidades dos indivíduos são propensos a aumentar e tornar-se mais 

especializados. Contudo, o nível de investimento de capital subjacente às tecnologias da 

Indústria 4.0 é bastante alto, reduzindo a sua atratividade (SANDERS et al., 2016) 

Tais mudanças proporcionam a melhoria contínua, fundamental nos processos 

industriais. Os sistemas de manufatura passam a ser conectados verticalmente com os processos 

de negócio dentro das fábricas e das empresas, de forma transparente para toda a equipe. Tem-

se como principal meta reconhecer o que é “valor” para o cliente, e assim satisfazê-los de forma 

ideal. A concepção de melhoria contínua está diretamente relacionada ao conceito Lean. O 

Lean, por definição, desafiou com sucesso as práticas de produção em massa, proporcionando 

uma maior flexibilidade dos sistemas e processos de produção, resultando em produtos e 

cadeias de suprimentos mais complexos (LIMA, 2018).  

Junto a este avanço tecnológico, na busca por lucros e eficiência, as empresas também 

estão à procura por metodologias em que possam administrar melhor o seu tempo e seus 

recursos, para entregar produtos com qualidade. Para que as empresas entreguem os produtos 

esperados pelos clientes e no tempo adequado, a metodologia Ágil surge como uma inovação 

no campo de gerenciamento de projetos. Este tipo de metodologia pode ser utilizado em 
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conjunto com metodologias tradicionais, como o próprio guia PMBOK (do inglês Program 

Management Body of Knowledge). Geralmente, nestes novos frameworks existem papéis bem 

definidos e diversas etapas que devem ser cumpridas em prazos estipulados visando entregar o 

produto de forma rápida e ao mesmo tempo, em atender as expectativas do cliente. 

Como a Indústria 4.0 ainda é uma realidade um pouco distante para muitas empresas, 

pode-se resumir que dentro da atual realidade competitiva, uma empresa que queira prosperar 

ou se manter competitiva no mercado, deve procurar novos conhecimentos, se atualizar perante 

as forças competitivas que a dirigem e elaborar estratégias com foco em reduções de custos e 

melhoria de seus processos. O Gerenciamento de Projetos vem crescendo como uma arma 

competitiva e o conceito de melhoria contínua dos processos como um ativo estratégico. Será 

abordado ao longo deste estudo a implementação de algumas ferramentas e conceitos da 

filosofia Lean na gestão de projetos ágeis.  

 

1.1  Objetivo Central e Específicos 

O presente trabalho tem como objetivo principal a introdução da filosofia de gestão Lean 

na gestão de projetos ágeis. No final do projeto serão realizadas análises por meios qualitativos 

para verificar se a utilização do Lean é positiva quando aplicado na gestão de projetos. 

A pergunta central será: Como introduzir a filosofia Lean na gestão de projetos ágeis. 

Logo, os objetivos secundários ficaram definidos como:  

a) Identificar características da gestão de projetos ágeis. 

b) Verificar melhores ferramentas utilizadas na filosofia Lean a serem aplicadas na gestão 

de projetos ágeis. 

c) Mensurar ganhos no processo com a aplicação da filosofia Lean na gestão de projetos 

ágeis. 

d) Verificar os aspectos positivos e negativos da gestão de projetos associado ao Lean 

quando aplicada a uma organização. 

 

 1.2  Justificativa do estudo 

Muitas organizações tendem a basear sua gestão de projetos em estruturas, processos, 

documentações e informações ultrapassados, que dificulta a realização de melhorias. Com a 

tendência da vinda da quarta revolução industrial, faz-se necessário adaptações da gestão 

tradicional (com escopo fechado) para uma gestão mais ágil (com escopo aberto, adaptável) 

que consiga acompanhar o mercado de trabalho.  



17 
 

 

Conforme afirmou Schwab (2019), a quarta revolução industrial, também denominada 

de Indústria 4.0, tem promovido a integração de sistemas ciber físicos, fundindo o real com o 

virtual, conectando sistemas digitais, físicos e biológicos, possibilitando a produção 

personalizada, em grande escala. O processo de gestão de um projeto, em sua fase de 

planejamento, apesar de ser um procedimento administrativo, é extremamente relevante para a 

implementação de inovações. 

A proposta é aplicar ferramentas Lean em um projeto que utilize metodologias ágeis. 

Proporcionando que o projeto acompanhe ao novo modelo de gestão, com mais flexibilidade, a 

fim de atender o que é valor para o cliente, ser claro para a equipe e como consequência gerar 

vantagem competitiva para quem aplicá-lo. O projeto se enquadra na área classificada pela 

ABEPRO (2008) como Engenharia Organizacional e nas subáreas de Gestão Estratégica e 

Organizacional, Gestão da Informação e Gestão da Inovação. 

 

2. Referencial Teórico 

Acompanhando os objetivos do trabalho foram criadas questões específicas e uma questão 

central para a realização da revisão de literatura do estudo. O presente trabalho, seguirá a 

seguinte linha de raciocínio; primeiramente é necessário ter conhecimento sobre o 

Gerenciamento de Projetos em geral, sua evolução ao longo da história e como tal atividade se 

desenvolveu durante o decorrer de seu tempo para acompanhar o mercado de trabalho. É 

importante também saber quais são as ferramentas, como é estruturado, como funciona a Gestão 

de projetos e quais as etapas necessárias para a implementação de um projeto nas empresas nos 

dias de hoje. Interligado a isso, também foi necessário se aprofundar nos tipos de ferramentas 

utilizadas na filosofia Lean. 

 

2.1  Gerenciamento de Projetos 

 “Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. Projetos são realizados para cumprir os objetivos através da produção de 

entregas.” (PMBOK, 6ª Edição). O objetivo é definido como um resultado para o qual o trabalho 

deve ser direcionado, seja uma posição estratégica, objetivo, resultado a ser alcançado, um 

produto a ser produzido ou um serviço a ser executado. Uma entrega é definida como qualquer 

produto, resultado ou capacidade exclusiva e verificável para executar um serviço que é 

necessário que seja produzido para concluir um processo, fase ou projeto. As entregas podem 

ser tangíveis ou intangíveis 
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“O gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas 

e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos.” (PMBOK, 6ª Edição). 

Assim como o mercado de trabalho o gerenciamento de projetos foi se adaptando de acordo 

com o avanço da tecnologia. Ao longo do trabalho será mencionado como foi dada essa 

mudança e no que tal mudança resultou. 

 

2.2  Gerenciamento de Projetos ágeis 

Como resposta aos diversos fracassos nos projetos de softwares que utilizavam 

processos de desenvolvimento tradicionais, fadados ao fracasso por requisitos e especificações 

incompletas ou a falta de envolvimento do cliente no projeto, foi criado o manifesto ágil. Este 

foi um projeto que reuniu diversos profissionais de desenvolvimento de software com o objetivo 

de discutir melhores práticas no processo da construção deles. A forma de interação entre as 

partes interessadas no projeto e a colaboração com o cliente final foram algumas das 

características com mais mudanças. Após o manifesto, várias metodologias alternativas e 

frameworks ganharam espaço. 

De acordo com Xavier (2010, p.2), em 2010 foi realizado no Brasil um “Estudo de 

Benchmarking em Gerenciamento de Projetos”, com empresas que pretendiam rever ou 

desenvolver uma metodologia de gerenciamento de projetos de modo a ser mais simples do que 

a tradicional. Foi visto que o maior problema apontado pelos respondentes da pesquisa foi o 

não cumprimento de prazos, conforme o demonstrado na Figura 1. Qual a explicação para isso 

se o que mais as metodologias consideram é o gerenciamento de prazo? Sem dúvida que é 

porque o atraso de projetos é consequência de vários fatores. Por conta disso as prestadoras 

deste tipo de serviço tentam adaptar o processo de maneira a evitar estes tipos de ocorrência. 

 

Figura 1- Problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos da Organização 

 
Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos, 2010, p. 17 
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Observa-se que as metodologias podem ser adaptáveis de acordo com a necessidade do 

cliente ou até mesmo da prestadora de serviço. Na Figura 2 tem um breve resumo a respeito das 

principais diferenças entre os dois tipos de projetos. 

 

Figura 2- Comparação entre enfoque clássico e enfoque ágil  

. 

Fonte: Artigo Villas Marisa, 2005, p. 75 

 

Desde o acontecimento do manifesto ágil, os métodos vem se adaptando de acordo com 

as necessidades das empresas em atender as expectativas de seus clientes. Recentemente um 

conjunto de novas metodologias e frameworks foram propostos. Dentre elas destacam-se: XP 

(eXtreme Programming), criado por Beck e Andres em 2005; Crystal, criado por Cockburn em 

2004; FDD (Feature Driven Development), criado por Palmer e Felsing em 2002; Scrum criado 

por Schwaber e Beedle em 2002; Waterfall, Agile, Hybrid, Six Sigma, Lean development (LD), 

Lean Six Sigma, Kanban, Scrumban, dentre outros. Silva (2009, p.2) diz que estas metodologias 

incluem quatro valores principais: interações e indivíduos são mais importantes que processos 

e ferramentas; o software funcionando é mais relevante que a documentação compreensiva; o 

cliente deve estar sempre presente durante o projeto e a metodologia deve prover agilidade na 

resposta a mudanças.  

 Apesar da existência de diversos frameworks, metodologias e guias de gestão de 

projetos, este trabalho irá aprofundar seu referencial teórico apenas em dois tipos: no guia 

PMBOK, pois a partir dele as organizações criam suas metodologias de gerenciamento de 

projetos e/ou adquirem uma. E em um tipo de framework ágil, o Scrum. Devido ao fato de ser 

uma metodologia já utilizada na empresa em que o estudo de caso será aplicado. 
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2.3  Guias e frameworks de gestão de projetos 

 

2.3.1 O Guia PMBOK 

Conforme afirma o guia PMBOK (6ª edição) a aceitação do gerenciamento de projetos 

como uma profissão indica que a aplicação do conhecimento, processos, habilidades, 

ferramentas e técnicas pode ter um impacto significativo no sucesso do projeto. Com isso o 

PMBOK surge como um guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, para a 

profissão de gerenciamento de projetos. O Project Management Institute (PMI) considera esse 

guia como referência básica de gerenciamento de projetos para seus programas de 

desenvolvimento profissional e certificações. Os métodos utilizados no guia PMBOK são 

antigos e gerais. Ele é utilizado para projetos com escopo fechado, com prazos, data de início e 

término. 

 O principal objetivo do PMBOK é identificar o subconjunto do conjunto de 

conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática. 

Tendo em vista que “amplamente reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas 

descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo e que existe consenso 

em relação ao seu valor e sua utilidade. “Boa prática” significa que existe acordo geral de que 

a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances de 

sucesso em uma ampla série de projetos diferentes. Conforme o colocado acima o PMBOK é 

dividido em conjuntos, o gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e 

integração apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de projetos, que são divididos em 

cinco grupos de processos (conjuntos). Esses cinco grupos de processos são: 

• Iniciação,  

• Planejamento, 

• Execução,  

• Monitoramento e controle, 

• Encerramento. 

Sendo assim, o guia oferece conjuntos definidos, porém adaptáveis conforme a 

necessidade do projeto. Atualmente com o avanço da tecnologia e a necessidade de respostas 

rápidas de melhorias e novidades no processo, o próprio guia fala a respeito das metodologias 

ágeis, que serão explicadas melhor nos tópicos abaixo. 
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2.3.2 Scrum 

 Antes de falar a respeito do gerenciamento ágil é necessário compreender o que 

significa o termo “ágil”. Passou a ser utilizada a denominação “ágil” por ser a mais adequada e 

evidenciar um dos pontos principais do manifesto ágil que foi criado: “a importância de ser 

capaz de responder a mudanças dentro do período de tempo de um projeto”. (CRUZ, 2016).  , 

p.17).  Foram citados outros pontos marcantes e extremamente importantes destacados, tais 

como:  

• A busca pelo mínimo necessário e suficiente de documentação e processo. 

• A importância das pessoas e da comunicação entre elas. 

• O foco no cliente e na sua participação direta no projeto.  

• A entrega frequente e com valor ao cliente. 

Assim, de acordo com Cruz (2016, p.22), o Scrum é um framework para gerenciamento 

de projetos ágeis que, apesar de muito utilizado na área de desenvolvimento de software, pode 

ser usado para o planejamento, gerenciamento e desenvolvimento de qualquer produto, 

principalmente por ser iterativo e incremental. A ideia principal do Scrum é controlar processos 

que se dão a partir da experiência e aplicação, gerando conhecimento adquirido por percepções 

e pela relação de causa e efeito, além de ser orientado a manter o foco na entrega de valor de 

um negócio no menor tempo possível.  

No Scrum os projetos são divididos em ciclos repetitivos e curtos (iterações) para que 

possam ser modificados e adaptados para corrigir os desvios no pedaço do produto 

(incrementos) o mais breve possível. Esses ciclos repetitivos podem durar de duas a quatro 

semanas e são chamados de Sprints. O principal papel deste framework é fazer transparecer a 

eficácia relativa das suas práticas de desenvolvimento, para que seja possível melhorá-las, 

enquanto provê um arcabouço dentro do qual possam ser desenvolvidos produtos. (CRUZ, 

2016). 

O Scrum possui três papéis de responsabilidades em seu time, são eles: Scrummaster 

que é o responsável por garantir que o time esteja aderindo aos valores do Scrum, às práticas e 

às regras, ajudando o Time e a organização a adotarem o Scrum. Além disso, é responsável por 

educar o time Scrum a ser mais produtivo e a desenvolver produtos de maior qualidade. O 

Product Owner, ou PO, é o único responsável pelo gerenciamento do Backlog do Produto e por 

garantir o valor do trabalho realizado pelo Time Scrum, além de manter o Backlog do Produto 

e garantir que este esteja visível para todos. Por último, o time é um grupo de desenvolvedores 

responsáveis por transformar o Backlog do Produto em incrementos de funcionalidades que 

possam ser entregues ao cliente. (CRUZ, 2016). 
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Segundo Cruz (2016) o Scrum é composto por cerimônias que são eventos que devem 

ocorrer em períodos recorrentes e com frequência determinada, para favorecer a ocorrência dos 

valores ágeis e consequentemente contribuir para uma entrega do valor do negócio definido.  

Conforme afirmou Cruz (2016, p.25), para melhor entendimento sobre os eventos 

define-se o conceito de Sprint como uma iteração e um evento time-boxed com duração fixa. 

As Sprints devem ter duração de duas a quatro semanas e possuir uma meta estabelecida com 

um objetivo claro. Na reunião de planejamento da Sprint (Planning Sprint) é criado o Backlog 

da Sprint. Com base na capacidade e velocidade da equipe, é definido quantas funcionalidades 

podem ser completamente construídas durante a Sprint. Após o término dela é esperado que um 

incremento seja entregue. Por exemplo, se for um sistema, uma parte funcionando do mesmo 

deve ser entregue. Ocorre uma reunião diária de 15 minutos, Daily Sprint. Nessa reunião, os 

membros devem responder à três perguntas básicas “O que fez ontem?”; “O que vai fazer hoje?” 

e “Tem algum impedimento?” com finalidade de monitorar o andamento do time e possíveis 

impedimentos para atingir a meta do Sprint. 

Ainda de acordo com Cruz (2016, p.25), a Sprint Review tem o objetivo de validar e 

adaptar o produto que está sendo construído. Verificar se o realizado está de acordo com o 

esperado e planejado. Nessa reunião é apresentado o que foi construído durante a Sprint. Além 

disso, é nesse momento que o Product Backlog é atualizado, pois se houver qualquer solicitação 

de mudança no requisito ou em alguma informação do produto a mesma é inserida em sua 

devida prioridade. A reunião de retrospectiva da Sprint (Retrospective Sprint) tem como 

objetivo verificar necessidades de adaptação no processo. Nesse momento é visto o que foi feito 

que foi positivo e o que foi feito que foi negativo. Assim, a equipe consegue visualizar o que 

deve ser melhorado e o que deve parar de ser feito. 

O Scrum também possui artefatos, que são ferramentas que apoiam a execução do 

projeto e contribuem para manter os times seguindo os conceitos, valores e princípios ágeis. O 

Backlog é o principal artefato do Scrum. Ele é nada mais nada menos do que os requisitos do 

produto a ser entregue, bem como todo o entendimento necessário para atender aos requisitos, 

produzir funcionalidades ou produtos e, por fim, entregar um produto. Em outras palavras, é 

uma lista de todas as características, funções, tecnologias, melhorias e correções que constituem 

a versão futura do produto a ser entregue. (CRUZ, 2016). 

Sprint Backlog são itens selecionados do Product Backlog que serão construídos e 

entregues na Sprint. O comportamento e o conteúdo da Sprint, também conhecido como 

iteração e ciclo do Scrum começa com a visão ou com o esboço inicial e isso se desdobra no 

Backlog do Produto. Ele sofre priorização. Posteriormente, durante o planejamento da Sprint, 
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cria-se o Sprint Backlog que são as listas de estórias que serão criadas durante o sprint. O Sprint 

tem entre duas e quatro semanas, todos os dias acontece o Daily Scrum focado nas três perguntas 

básicas e ao final do Sprint há um produto ou uma funcionalidade concluída. 

 

2.4  Ferramentas que auxiliam na etapa de planejamento do projeto 

 Para a criação de um projeto é necessária a definição de um problema para que por fim 

seja aplicado uma solução; para isso existem ferramentas e técnicas de análise de decisão que 

auxiliam na priorização de atividades. As ferramentas aplicadas para priorizar os gargalos 

encontrados nos processos possibilitam que se encontrem as causas raízes dos problemas 

tornando possível encontrar oportunidades de melhorias e a resolução de diversos problemas 

em um único projeto. Abaixo estão algumas das ferramentas mais utilizadas para identificação 

e priorização de problemas na fase de planejamento do projeto. 

 

2.4.1 Brainstorming 

 O brainstorming é uma ferramenta associada à criatividade e utilizada, geralmente, na 

fase de planeamento de um projeto, na busca de soluções para um determinado problema. O 

método foi criado em 1939, por Alex Osborn, o qual define o termo brainstorm como o ato de 

“usar o cérebro para tumultuar um problema”. (OSBORN,1987, p.73)  

De acordo com Osborn (1987,p.73), a técnica de brainstorming é utilizada com a 

finalidade de gerar o maior número de ideias possíveis a cerca de um determinado tema ou 

questão. O exercício propõe que um grupo de pessoas de áreas e competências diferentes, se 

reúnam a fim de colaborar para uma “tempestade de ideias”, onde as diferenças e experiências 

de cada uma quando somadas e associadas às dos outros, formem um longo processo de 

sugestões e discussões. Nenhuma ideia é inicialmente descartada ou julgada pois todas as ideias 

são ouvidas e anotadas, para que possam evoluir até à chegada da solução efetiva.  

“É a ideação – parte do processo que exige imaginarem. Use 

todas as ideias conjecturais possíveis, 

comosoluçõesoudiretivasparaoutrasideiasque,porsuavez,poderãocondu

ziràsolução… Quanto mais ideias concebermos conjecturalmente, por 

meio de possibilidades alternadas, tanto mais provável é acertar em 

uma ou mais que nos resolvam o problema.”(Osborn 1987,p.129) 

 

2.4.2 Diagrama de Causa e Efeito 

Este diagrama é conhecido também como gráfico de espinha de peixe ou diagrama de 

Ishikawa, foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa em 1943. É uma ferramenta de qualidade que 
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auxilia a levantar as causas raízes de um problema analisando por completos os fatores que 

envolvem a execução do processo. O seu objetivo principal é a análise das operações dos 

processos produtivos. (CARVALHO e PALADINI, 2012, p.359) 

 De acordo com Carvalho e Paladini (2012, p.360): “A estrutura do diagrama é similar a 

uma espinha de peixe. Nele, o eixo principal mostra um fluxo básico de informações e as 

espinhas, que para ele convergem, representam contribuições secundarias ao processo sob 

análise(...) O fluxo apresentado evidência causas que conduzem a determinados efeitos”. 

É utilizado para resumir e encontrar as possíveis causas raízes, sendo como um guia 

para a identificação do problema e determinação das medidas corretivas a serem tomadas. 

Como explica Seleme e Stadler (2010, p.92) essa análise é representada pelos 6 Ms, que são: 

Matéria-prima; Máquina; Método; Meio Ambiente; Mão-de-obra; Medida. Os 6Ms são os 

aspectos que caracterizam as causas ou as ações que produzem os efeitos. Como pode ser visto 

de acordo com a Figura 3, o diagrama de causa e efeito com os 6Ms.  

 

Figura 3- Exemplo de Diagrama de causa e efeito com os 6M's 

 
Fonte: Wikipedia (2017) 

 

2.4.3 Planilha GUT 

 Ferramentas de gestão são instrumentos que têm o objetivo de identificar oportunidades 

de melhoria e auxiliam na priorização e apresentação de resultados. Essas ferramentas dão 

suporte à tomada de decisão, permitindo um controle maior das ações. Dentro deste contexto, 

a matriz GUT é uma ferramenta gerencial utilizada para definir prioridades na tomada de 

decisão, com base na gravidade, na urgência e na tendência do fenômeno relacionado (FÁVERI 

e SILVA, 2016). As definições encontram-se na figura 4, abaixo. 
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Figura 4- Definição dos parâmetros da Matriz GUT 

Fonte: Periard (2011) 
 

 Periard (2011) recomenda que ao elaborar a planilha sejam listados todos os problemas 

existentes. A seguir, cada um destes deve ser avaliado individualmente. Para cada problema 

listado deve ser atribuído uma pontuação de 1 a 5, sendo 5 correspondendo a um problema 

maior e 1 a um problema menor. Ainda de acordo com Periard (2011), ele propôs critérios de 

pontuação para cada variável com o intuito de reduzir a subjetividade do método GUT, 

conforme o demonstrado na figura 5.  

 

Figura 5- Critérios de pontuação 

 
Fonte: Periard (2011) 

 

2.4.4 Método dos cinco porquês 

O método dos cinco porquês é uma abordagem científica, utilizada no sistema Toyota 

de Produção, para se chegar à verdadeira causa raiz do problema, que geralmente está escondida 

através de sintomas óbvios (Ohno,1997). É uma ferramenta de resolução simples de problemas 

que foi desenvolvida por Taiichi Ono, pai do Sistema de Produção Toyota e consiste em 

formular a pergunta “Por quê” cinco vezes para compreender o que aconteceu, encontrar a 

causa-raiz. De acordo ainda com Weiss (2011, p.3), para análise dos cinco por quês, apesar de 

ser denominada desta forma, pode-se utilizar menos por quês (3 por exemplo), ou mais por 

quês, de acordo com a necessidade para que se encontre a causa raiz. 
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 Weiss (2011) descreve de forma simplificada os cinco passos que devem ser dados para 

aplicar o método:  

1. Iniciar a análise com a afirmação da situação que se deseja entender – ou seja, deve-

se iniciar com o problema;  

2. Pergunte por que a afirmação anterior é verdadeira.  

3. Para a razão descrita que explica por que a afirmação anterior é verdadeira, pergunte 

por quê novamente;  

4. Continue perguntando por quê até que não se possa mais perguntar mais por quês; 5. 

Ao cessar as respostas dos por quês significa que a causa raiz foi identificada 

 

 

2.5 Lean e Lean thinking 

O conceito de Lean Production surgiu no Japão após a segunda guerra mundial e teve 

suas origens no sistema produtivo da Toyota, Toyota Production System (TPS), criado por Eiji 

Toyoda e Taiichi Ohno (Liker, 2004; Womack et al., 1990). Ainda de acordo com Womack 

(1990), no fim da segunda guerra mundial, a economia japonesa encontrava-se arrasada e a 

indústria se viu obrigada a sobreviver num mercado com sérias restrições de investimentos e 

com uma procura decrescente. Diante desta realidade, Taichii Ohno e Shigeo Shingo, utilizaram 

conceitos introduzidos por Henry Ford e os adaptaram à realidade japonesa da época, 

desenvolvendo dessa forma um sistema produtivo cujo principal objetivo era eliminar 

desperdícios e melhorar a utilização dos recursos da empresa. Este novo sistema produtivo deu 

origem a conceitos que revolucionaram a indústria do automóvel (Womack, 1990; Drew et al., 

2004).  

Sendo assim, disse Lima (2018) que o Toyota Production System (TPS) integra um 

conjunto de métodos sincronizados e ferramentas com uma mentalidade de eliminar 

completamente as sete formas de desperdício, reduzindo dessa forma seu lead time e gerar lucro 

através da redução de custo. O TPS define como desperdício tudo aquilo que não agrega valor, 

como por exemplo: Superprodução, espera, inventário, transporte, movimentação, defeitos, 

retrabalho, entre outros (Tsigkas, 2013). Observa-se que de forma resumida o Lean Production 

contribui com uma reação mais rápida sobre a mudança da procura do mercado atual por 

estratégias para manter os lotes menores, os processos transparentes e padronizados para a 

produção em massa.  

Thomopoulos (2016) afirmou que a abordagem de melhoria contínua da produção se dá 

através de uma integração das seguintes práticas, filosofias e ferramentas: 5S, Kaizen, Just-in-

Time, Jidoka, Heijunka, Padronização, Takt Time, Produção Puxada, envolvimento da equipe 
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de trabalho e por último, integrando a todos os conceitos, a eliminação de desperdícios. Rother 

(2011) ressaltou que para se obter êxito na prática Lean é importante que haja envolvimento em 

todos os níveis da empresa, desde a liderança até o chão de fábrica e treinamento para melhoria 

diária dos processos. Mediante a isso, se faz necessária a implementação da mentalidade Lean 

para a criação de tal cultura na empresa e o sucesso da implementação de um sistema produtivo 

Lean.  

Nesse sentindo, parte para o pricípio do Lean Thinking (pensamento enxuto, em 

português) tal termo traduz um pensamento que se reflete em cinco princípios que funcionam 

como a base da filosofia do Lean Production. Definidos em Womack e Jones (1996), se 

aplicados corretamente, promovem uma estruturação das empresas voltada para a eliminação 

das atividades que não agregam valor ao produto do ponto de vista do cliente e que este não 

está disposto a pagar. Esses princípios são: 

● Identificação de valor: Se dá em atender as necessidades do cliente diante do 

que ele está disposto a pagar; 

● Cadeia de valor: conjunto de atividades que atravessam todas as partes da 

organização, desde o planejamento até a comercialização de um produto, na busca pela 

identificação por etapas que agreguem valor para o cliente e ao produto por consequência. É 

importante para que sejam destacadas apenas as atividades que são essenciais para geração de 

valor, sendo assim as atividades que não agregam valor devem ser eliminadas; 

● Fluxo: Após a identificação de valor e das etapas da cadeia de valor, o passo 

seguinte é o fluxo contínuo. Onde os tempos de espera entre atividades, assim como estoques 

de produto intermediário são reduzidos ou eliminados, proporcionando um tempo de entrega 

mínimo ao cliente; 

●  Produção Puxada: Resume-se a não produzir nada até que haja demanda; 

● Perseguir a perfeição: Princípio oriundo do Kaizen (melhoria contínua) que visa 

sempre a melhoria a partir de situação atual e pode ser aplicado a todos os princípios anteriores, 

fazendo com que novas formas de criar valor sejam exploradas.  

O conceito de Lean thinking se encaixa na gestão de projetos ágil devido ao fato de sua 

adaptação às mudanças com facilidade, aplicação da melhoria contínua para redução de custos 

de forma conceitual podendo ser aplicada a qualquer tipo de gestão. Não somente na linha de 

produção.  
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2.6 Principais ferramentas utilizadas na filosofia Lean 

Na filosofia Lean algumas ferramentas possuem uma grande fundamentação para 

obtenção de resultados. Algumas delas serão descritas nos subtópicos abaixo. 

 

2.6.1 5S 

Uma outra ferramenta utilizada na implantação da Manufatura Enxuta é a chamada “5 

S”. Sigla de origem japonesa que se relaciona a cinco palavras com a letra “S” que são 

(REZENDE; 2015): 

• Seiri - Senso de utilização: Refere-se à eliminação do que não será necessário para 

utilização.  

• Seiton - Senso de ordenação: Refere-se à organização de um setor. O material deve ser 

organizado e guardado em local de fácil acesso, deixando um setor mais seguro.  

• Seisou - Senso de limpeza: Refere-se a eliminar o lixo e sujeiras, deixando um setor 

limpo.  

• Seiketsu - Senso de saúde: este é voltado aos três S anteriores, estabelecendo a 

eliminação das desordens, tornar o local de trabalho de fácil manutenção, melhorar as 

condições de trabalho e cuidar sempre da saúde e higiene pessoal.  

• Shitsuke - Senso de autodisciplina: Refere-se em disciplinar a prática dos “S” 

anteriores, mantendo todas as melhorias feitas. Então deve ser feita inspeções 

periódicas fornecendo informativos, propor uma cultura de permanecer o local de 

trabalho sempre limpo e organizado, cumprir rotinas regulares com paciência e 

persistência.  

Tem como principais objetivos a melhoria da qualidade dos produtos/serviços; 

melhorias das condições do ambiente de trabalho e da qualidade de vida dos funcionários; 

redução de gastos e desperdícios; redução e prevenção de acidentes, entre outros conceitos que 

estão ligados a Manufatura Enxuta. 

 

2.6.2 Cronoanálise 

 Conforme afirmou Rezende (2015), a cronoanálise analisa os métodos, ferramentas, 

instalações e materiais utilizados para realização de um trabalho. Atua com a medição de 

tempos e realiza uma avaliação, com o objetivo de encontrar uma forma mais confiável e exata 

do tempo necessário para um funcionário realizar determinado trabalho em um ritmo padrão 

dentro de um tempo executável. A cronoanálise é utilizada no Lean Manufacturing para 

descobrir onde o processo está desperdiçando tempo ou como reduzir o tempo do processo 
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(cycle time). Para que assim se possa obter o máximo rendimento no setor de produção 

industrial, com o mínimo de investimento possível.  

 

2.6.3 Padronização 

Ainda de acordo com Rezende (2015) a padronização é aplicada para alcançar a redução 

de custos da produção e do produto final, mantendo ou melhorando sua qualidade. Na maioria 

das organizações, seja elas pequenas ou médias, grandes partes dos processos não são 

padronizados. Alguns trabalhadores executam tarefas onde cada um faz de seu modo, ou seja, 

um executando de maneira diferente do outro. Com isso, tem-se a necessidade de se montar um 

sistema de padronização resolvendo esta questão de diferença de trabalho. “Tendo a aplicação 

da padronização, as empresas podem apresentar uma vantagem competitiva pelo meio da 

implementação da cultura do “fazer certo na primeira vez”. Conforme as bases citadas, o 

esclarecimento do conceito de padronização está ligado à uniformização dos produtos ou de 

processos industriais segundo padrões preestabelecidos” (MOURA, 1999). 

 

2.6.4 Kaizen 

De acordo com Rentes (2006), Kaizen significa a melhoria contínua de um fluxo 

completo de valor ou de um processo individual, a fim de se agregar mais valor com menos 

desperdício. Kaizen são esforços de melhoria contínua, executados por todos, sendo que o seu 

foco central é a busca pela eliminação dos desperdícios. Segundo Rother e Shook (1999, p.11), 

há dois níveis de kaizen: 

• Kaizen de fluxo: ou de sistema, que enfoca no fluxo de valor, dirigido ao gerenciamento; 

• Kaizen de processo: que enfoca em processos individuais, dirigido às equipes de 

trabalho e líderes de equipe. 

A Figura 6 abaixo demonstra de forma visual a equipe que trabalha com cada tipo de 

kaizen. 
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Figura 6 - Gráfico de gerenciamento de Kaizen 

 
Fonte: ROTHER & SHOOK,1999 

 

2.6.5 Mapeamento de processos 

Segundo Rother e Shook (1999) o mapeamento é um aliado das empresas que adotam o 

conceito Lean e que procuram à melhoria contínua e também para as que estão planejando a 

sua implementação. A escolha do mapeamento como ferramenta permite documentar todos os 

componentes que compõem um processo e corrigir qualquer elemento que esteja com 

problemas, sendo assim, é uma ferramenta que auxilia na detecção das atividades que não 

agregam valor ao processo.  

Para Rother e Shook (1999), o mapeamento é uma ferramenta que fornece uma figura 

de todo o processo de produção. O mapeamento de processos utiliza diferentes técnicas de 

mapeamento, com diferentes enfoques e a interpretação correta destas técnicas é fundamental 

durante esse processo para até mesmo saber em qual etapa do projeto devem ser utilizadas 

 

2.6.5.1 VSM (VALUE STREAM MAP) 

O conceito de Mapa de Fluxo de Valor pode ser definido como:  

“É seguir a trilha da produção de um produto, desde o consumidor até 

o fornecedor, e cuidadosamente desenhar uma representação visual de 

cada processo no fluxo de material e informação. Então, formula-se um 

conjunto de questões-chave e desenha-se um mapa do estado futuro de 

como o processo deveria fluir. Fazer isso repetidas vezes é o caminho 

mais simples para que se possa enxergar o valor e, especialmente, as 

fontes do desperdício” (ROTHER & SHOOK, 1999). 

O mapeamento do fluxo de valor (MFV) é uma metodologia que permite identificar e 

desenhar fluxos de processos, materiais ou informações, ajudando a encontrar oportunidades 

de melhoria em prol da diminuição de desperdícios. O diferencial do MFV é permitir a 

avaliação de processos trabalhando em conjunto, por meio de métricas adequadas, para cada 

processo individual e para o conjunto. Com ele é possível enxergar tanto o tempo que agrega 

valor ao processo quanto o tempo de espera do processo, fazendo com que seja possível 
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visualizar tudo que realmente tenha seja necessário no processo, retirando os desperdícios. 

Quando colocamos o conceito de agregar valor ao processo, no caso, seria toda a ação em que 

esteja realizando uma ação junto as peças do processo por exemplo. Toda ação que está fora 

das ações básicas do processo ou ligado as ferramentas do processo se tornam desperdícios. 

 

2.6.5.2 SIPOC 

 Simon (2001) descreve o diagrama de SIPOC como uma ferramenta usada para 

identificar todos os elementos pertinentes de um projeto de melhoria de processo antes de o 

trabalho começar. As letras da ferramenta mostram que o time deve considerar os Fornecedores 

(o 'S') de seu processo, os Inputs (o ' I') para o processo, o Processo (o ' P') que seu time está 

melhorando os Outputs (o ' O') do processo, e os Clientes (o 'C'). Segundo ele, a ferramenta de 

SIPOC é útil quando não estiver claro: quem provê contribuições ao processo, que 

especificações são colocadas nas contribuições, quem são os verdadeiros clientes do processo, 

o que são as exigências dos clientes. 

 De forma geral, o SIPOC é uma ferramenta que auxilia na identificação dos elementos 

relevantes de um processo, possibilitando um melhor entendimento sobre o fluxo de produção 

de forma macro e identificar possíveis oportunidades de melhorias. Além da identificação dos 

pilares chaves que movem o fluxo da produção (fornecedores, entradas, processos, saídas e 

clientes), é possível também identificar indicadores de eficácia e eficiência que contribuam para 

o levantamento das propostas de melhorias que venham a ser benéficos para a organização 

parceira. 

 

2.6.5.3 Fluxograma 

 Segundo Slack (1997), o fluxograma é uma técnica de mapeamento que permite o 

registro de ações de algum tipo e pontos de tomada de decisão que ocorrem no fluxo real. 

Lucas et al (2015), aponta o fluxograma como, graficamente, o coração do mapeamento 

de processos, frequentemente utilizado para fins de processamento de informações.  

A simbologia do fluxograma foi proposta pelo casal Gilbreth, em 1921, mostrada na 

figura 7 abaixo. Inicialmente foram propostos 40 símbolos. Em 1947 a American Society of 

Mechanical Engineers (ASME) definiu cinco símbolos para o diagrama de fluxo de processo 

(RIBEIRO, FERNANDES E ALMEIDA, 2010). 
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Figura 7 - Simbologia do Fluxograma 

 
Fonte: RIBEIRO, 2010 

 

2.6.5.4 Business Process Management Notation 

 A metodologia BPMN (Business Process Modeling Notation) é uma técnica de 

modelação de processos criada pelo Business Process Management Initiative (BPMI) em 2004 

e que foi adotada como standard pelo Object Management Group (OMG) em 2005, fruto da 

sua fusão. Desde sua adoção como standard, o OMG tem desenvolvido versões da notação até 

chegar ao que se conhece como BPMN 2.0. Esta tem por objetivo a representação gráfica dos 

processos de negócios, utilizada para aumentar e otimizar informação, como por exemplo: 

qualidade, tempo ou custos (OMG, 2016). 

 O principal objetivo do BPMN é fornecer uma notação de fácil compreensão para todos 

os participantes dos negócios, desde os analistas de negócios que criam os esboços iniciais dos 

processos, técnicos responsáveis pela implementação da tecnologia que os irá executar e 

chegando até as pessoas que irão gerir e monitorizar esses processos (CHINOSI, 2012). 

 O BPMN tem quatro categorias de elementos gráficos para construir diagramas (Figura 

8  - Resumo da maioria dos elementos BPMN): Flow Objects, Connecting Objects, Swim lapese 

Artifacts. Connecting Objects, Swim lapese Artifacts. Os Flow Objects representam todas as 

ações que podem acontecer dentro de um processo de negócios determinando o seu 

comportamento e compreendem Events, Activities e Gateways. Os Connecting Objects  

fornecem três maneiras diferentes de conectar vários objetos: SequenceFlow, Message Flow e 

Association. Sequence Flow, Message Flow e Association. Swim lanes conferem a capacidade 

de agrupar os elementos de modelação primária e apresentam dois elementos através dos quais 

os modeladores podem agrupar outros elementos: Pools e Lanes. Os Artifacts são usados para 

fornecer informações adicionais sobre o processo que não afetam o fluxo, estes são: Data, 

Objects, Group e Annotation (CHINOSI, 2012). 
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Figura 8 - Resumo da maioria dos elementos BPMN 

 
Fonte: Chinosi, 2012 

 

2.7 A aplicação do Lean 

Segundo Womack e Jones (2005), o ponto de partida para a mentalidade enxuta consiste 

em definir o que é valor. Diferente do que muitos pensam, não é a empresa e sim o cliente quem 

define o que é valor. Para ele, a necessidade gera o valor e cabe às empresas determinarem qual 

é essa necessidade. É com base nesse valor percebido que o cliente julga se está disposto a pagar 

o preço pelo produto e pelo serviço. No caso da produção de bens, o valor é agregado quando 

as matérias-primas são transformadas em produto. Portanto o conceito da filosofia Lean pode 

ser aplicado em qualquer processo ou fluxo que gera algum valor para alguém ou para algo. 

A filosofia Lean gera resultados de minimização de desperdícios, diminuição do tempo 

de deslocamento, facilidade de transição em um setor e reorganização de cenários. A adoção 

do Lean pode trazer grandes benefícios para o desempenho da empresa, tanto nos aspectos 

financeiros como organizacionais, por conta de eliminar qualquer tipo de falha no fluxo. 

Grove (2010) identificaram seis desafios na aplicação do Lean: (a) alta variabilidade do 

processo; (b) falta de entendimento do Lean; (c) comunicação e liderança deficientes; (d) foco 

em metas nacionais; (e) problemas na definição de perdas; e (f) problemas na identificação dos 

clientes e seus requisitos de valor. Logo, pode-se afirmar que a chave para contornar estas 

dificuldades é estabelecer uma visão compartilhada de longo prazo, pois não há solução rápida 

e fácil para a melhoria de produtividade. Al-Balushi et al. (2014), após realizarem uma 
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varredura na literatura disponível, identificaram sete “fatores de prontidão” que devem ser 

desenvolvidos antes de se lançarem em uma jornada Lean: (a) apoio da equipe de liderança; (b) 

alinhamento estratégico; (c) identificação dos valores e grupos de clientes; (d) identificação dos 

processos para eliminação de desperdícios; (e) treinamento e envolvimento das pessoas nos 

princípios e métodos Lean; (f) sistema de medição e recompensas alinhado aos objetivos Lean; 

e (g) nivelamento da demanda e da capacidade para melhorar o fluxo. Conclui-se que o não 

atendimento a esses fatores pode frustrar as chances de sucesso das aplicações Lean, mas é 

importante reforçar a necessidade de dados empíricos para confirmar esta hipótese. 

A filosofia Lean tem seu foco na melhoria contínua, e na gestão de projetos colabora da 

mesma maneira quando aplicada à metodologia ágil. Ela busca sempre eliminar os desperdícios, 

que são as atividades realizadas em um processo que não agregam valor ao cliente, e apenas 

aumentam o custo do produto.  

O gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. Tais fatos devem se adaptar 

a qualquer tipo de ambiente que o projeto se encontra. Nesse sentido, com o decorrer do avanço 

tecnológico ocorreu a junção dos conceitos de Lean thinking e gestão de projetos de forma 

natural, dando início a uma nova fase da gestão de projetos. 

Conforme afirmou Maia (2011), durante o processo de implementação do Lean em uma 

empresa sempre surgem obstáculos, e para ultrapassá-los é necessário que o processo seja bem 

feito e esteja com uma estratégia bem definida, caso contrário, pode levar ao não cumprimento 

do que foi planejado. É importante também deixar a gerência envolvida no processo, para que 

tenham conhecimento real da necessidade da equipe e que se alinhem de forma esclarecedora 

ao projeto. Além de alinhar o projeto com a situação atual da empresa e o caminho que se deve 

percorrer para atingir a situação futura desejada. Pois, caso não ocorra pode levar a uma situação 

de desmotivação. Diz também que o importante é definir bem os métodos a aplicar, a 

calendarização e os objetivos para não haver problemas durante a implementação do projeto. 

Isto tudo deve ser avaliado, e se necessário alterado, caso se esqueça de registar todos os 

procedimentos e a importância da constante identificação de oportunidades de melhoria, e de 

ter uma boa estratégia de comunicação. Após implementado, o objetivo final é que seja um 

projeto coeso e que se mantenha, não regredindo, sempre com uma melhoria contínua em cima 

dele. Sobre isto Womack escreveu que:  

“A causa principal da regressão na maioria das organizações hoje é a 

confusão sobre prioridades em diferentes níveis da organização, 

agravada pela incapacidade de responsabilizar alguém pelo 

desempenho de fluxos de valor importantes à medida que fluem 

horizontalmente pela empresa.” (WOMACK, 2006). 
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 Por fim, conclui-se que é importante que as metodologias se adaptem para a obtenção 

de vantagem competitiva no mercado de trabalho atual. A melhoria contínua se faz necessária, 

e com as ferramentas do Lean e o conceito de metodologias ágeis, torna-se mais fácil de se 

trabalhar em qualquer projeto com mais clareza, agilidade e com resultados mais significativos. 

Torna-se desafiador a aplicação destes conceitos na prática, pois quando corretamente aplicados 

obtêm-se resultados positivos.  

 

3. Metodologia 

3.1  Metodologia da revisão de literatura 

Devido ao objetivo de pôr em prática um modelo de trabalho a ser utilizado durante a 

evolução deste projeto, faz-se necessário realizar uma revisão sistemática da literatura 

recorrendo à diversas fontes documentais como periódicos científicos, livros, teses e 

dissertações, relacionados a Metodologias ágeis, Gestão de projetos, Lean.  

Após a coleta de dados e informações ter sido concluída, todas as informações 

pertinentes ao assunto foram sintetizadas de forma a desenvolver um conhecimento que venha 

a dar uma compreensão completa e detalhada do tema proposto. A metodologia consiste em 

seis etapas: busca, organização, seleção, leitura, anotação e análise crítica e redação.  

“A estrutura metodológica do presente projeto de pesquisa é baseada no 

modelo de revisão de literatura sistemática, que tem como objetivo 

responder a uma pergunta de pesquisa, de forma sistemática, utilizando-

se de uma investigação científica que busca agrupar e avaliar os 

resultados obtidos por meio da coleta e análise dos dados.” (De-La- 

Torre-Ugarte-Guanilo; Takahashi; Bertolozzi, 2015).  

Na etapa de busca, foram utilizadas como ferramentas para a realização da pesquisa na 

literatura as bases de dados Google Acadêmico, Scielo, Microsoft Academic, Web of Science, 

Portal Periódicos Capes e os periódicos Revista Produção Online, Revista Eletrônica Produção 

e Engenharia e Revista Gestão e Produção. Serão priorizados artigos de revisão de literatura e 

publicações em periódicos, principalmente em periódicos de Engenharia de Produção. Em 

relação às palavras-chave, foram selecionadas palavras-chave iniciais como Lean, 

gerenciamento de projetos, metodologias ágeis. Entretanto, ao longo do processo de busca, 

foram analisados artigos de referência, ou seja, aqueles que responderam e deram base para o 

objetivo proposto, e suas palavras-chave serão utilizadas para a presente pesquisa. 

Na etapa subsequente, a de organização, os artigos e publicações encontrados no 

processo anterior foram importados para a plataforma e rede social acadêmica Mendeley e 

classificados quanto ao tipo, nome, autor, ano, abstract, tags, palavras-chave do autor e URL. 

Em seguida, na seleção, foi realizada a triagem das publicações e artigos em uma planilha 
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utilizando o Microsoft Excel. As notas foram aplicadas considerando os critérios de priorização, 

nos quais pesos foram atribuídos como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Critérios de Seleção. 

 
Fonte: O autor 

 

Ao final, após a aplicação das notas às publicações e artigos, tivemos como resultado os 

artigos ordenados de forma a priorizar a leitura dos mesmos. Após a triagem dos documentos, 

foi realizada a leitura, utilizando a plataforma Mendeley, onde os principais trechos foram 

iluminados com a ferramenta marca texto. A anotação foi sistemática, sendo escrita na opção 

“Notes” do Mendeley e de acordo com as classificações encontradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Classificação do Conteúdo das Publicações 

 
Fonte: GOHR, 2013. 

 

E ainda, utilizando também o Mendeley, foram inseridas notas próximas aos trechos e 

citações. Em relação à análise crítica, a mesma teve como resultado a seleção dos principais 

trechos que foram solicitados na revisão. 

Por fim, há a etapa da redação da revisão de literatura. Levando em consideração que 

tiveram inúmeros trechos iluminados e notas inseridas nas publicações e artigos, além das 

anotações na opção “Notes”, ambos na plataforma Mendeley, com os resultados da análise 

crítica e com a seleção dos principais trechos que serão citados, a revisão foi redigida 

correlacionando as considerações dos autores e contendo resumo, palavras-chave, introdução, 

metodologia, itens de conceituação, resultados, conclusões e referências bibliográficas. 

3.2  Metodologia do estudo de caso 

Este trabalho é caracterizado como um estudo de abordagem qualitativa. Tem como 

objetivo compreender processos, fenômenos, atividades através da coleta de dados narrativos, 

estudando as particularidades e experiências individuais. 
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Os estudos qualitativos são aqueles que optam por não isolar ou ignorar variáveis, ao 

invés disso buscam estudar relações, por mais complexas que pareçam. (GÜNTHER, 2006). 

As etapas do projeto ocorrerão de acordo com a filosofia Kaizen, passando 

respectivamente pelas fases de: identificação de uma oportunidade de melhoria, mapeamento 

do processo atual, desenvolvimento de uma solução, implementação, análise dos resultados e 

por fim criação de um padrão. 

 Após a implementação do projeto foi realizada uma avaliação qualitativa para verificar 

se a utilização das ferramentas da filosofia Lean agregaram o valor desejado ao resultado do 

projeto. Não será necessária uma grande amostra no trabalho, foram criados indicadores para a 

realização dessa análise, são eles: 

● Cumprimentos de prazos, 

● Melhora no fluxo de informações dos processos, 

● Tempo de processo, 

● Controle do processo, 

● Priorização de atividades. 

Essas amostras serão coletadas no final do projeto durante a fase de análise dos 

resultados. Serão realizadas reuniões semanais acompanhando o avanço das entregas do projeto 

e por fim será observado na prática os resultados do projeto perante a equipe. Pretende-se 

conseguir a partir desses registros a avaliação do desempenho do projeto para que se chegue à 

conclusão se a aplicação do Lean na gestão de projetos ágeis é efetiva ou não-efetiva para o 

cenário das empresas atuais. 
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4. Análise dos resultados 

A aplicação aqui descrita foi realizada em uma empresa localizada no Rio de Janeiro, 

na cidade de Petrópolis que trabalha com atividades de reparo e revisão de turbinas 

aeronáuticas. Ela é a maior do setor na América Latina e tem 95% de sua produção voltada para 

as exportações. A aviação continua crescendo lá fora e a demanda, aquecida. O mérito da 

empresa é se manter inserida no mercado global com foco na alta tecnologia e no treinamento 

dos profissionais.  

Para que a empresa acompanhe os avanços tecnológicos da globalização e 

consequentemente seus processos acompanhem o crescimento da própria, garantindo a 

qualidade em seu serviço, foi necessário inserir ferramentas e uma delas foi a inserção da 

filosofia Lean na empresa. A reparadora de turbinas tem o Lean inserido como cultura e 

incentiva os funcionários a utilizarem na prática as metodologias da filosofia. Desta forma no 

presente trabalho foi realizado um projeto ágil junto com a aplicação de ferramentas da filosofia 

Lean na área da expedição da empresa, que é uma área com muitas oportunidades de melhorias. 

A área da expedição é a última etapa operacional da armazenagem e é responsável por conferir 

e despachar as mercadorias para a empresa responsável pelo transporte. Como neste caso a 

empresa que opera a armazenagem não é responsável pelo transporte, a sua responsabilidade 

sobre a mercadorias encerra-se no momento que a mesma é entregue à transportadora. 

 

4.1  Identificação das oportunidades de melhoria 

 O projeto seguiu a filosofia do Kaizen de melhoria de fluxo. A primeira etapa foi definir 

as oportunidades de melhoria da área. Em um primeiro momento foi realizado um macro estudo 

sobre o processo geral da empresa utilizando o SIPOC como ferramenta, conforme o 

demonstrado na Figura 9.  
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Figura 9- SIPOC da área da expedição 

 
Fonte: O Autor 

 

 Após entender-se o processo geral da área foi realizado um brainstorming para levantar 

os problemas encontrados. Utilizou-se o diagrama de Ishikawa, para encontrar as possíveis 

causas do problema selecionado para ser trabalhado. Como mostra a figura 10 abaixo. 

 

Figura 10 - Diagrama de causa x efeito 

 
Fonte: O Autor 
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 Com a realização do diagrama de causa e efeito junto ao time de gestão de estoque da 

expedição foi possível identificar as possíveis causas do problema. Para encontrar a causa raiz 

do problema aplicou-se a ferramenta dos cinco porquês e foi identificado três causas raízes 

conforme o demonstrado na Tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3- Planilha de causas raízes 

Causas Causa Raiz 

Desorganizado 

Não havia controle de 

inventário físico 

Pouco espaço 

Peças chegam sem identificação de destino ou 

documentos na expedição 

Sem métricas de controle de inventário 

Perda de material 

Peças chegam sem identificação de destino ou 

documentos na expedição 

Não havia ferramenta para 

controle do processo ou um 

processo padrão 

Processos não definidos 

Sem metodologias de controle de processos 

Falta de ferramentas para controle de prazos e 

processos 

Funcionários sem controle em suas atividades 

Prazos não definidos 

Sem scanner de bip 

Não havia investimento na 

infraestrutura da área  

Pouca quantidade de funcionários 

Falta máquina para impressão de etiqueta na área 

Câmera para tirar fotos de material antiga  

Falta de instruções dos funcionários 
Fonte: O Autor 

Devido ao fato da área ainda não possuir dados quantitativos de suas atividades foi 

escolhida a ferramenta GUT para priorizar as causas raízes por relevância, classificando os 

problemas de acordo com a Gravidade, Urgência e Tendência (assim tem-se a sigla GUT). Esta 

ferramenta auxilia de forma qualitativa na priorização de resoluções de problemas. A Tabela 4 

mostra como ficaram classificadas as causas raízes. 

 

Tabela 4- Planilha GUT - Priorização de causas  

Causa Raiz G U T Ranking Classificação 

Não havia controle de inventário 5 5 4 100 2º 

Não havia ferramenta para controle do processo 

ou um processo padrão 5 5 5 125 1º 

Não havia investimento na infraestrutura da área  4 3 2 24 3º 
Fonte: O Autor 



41 
 

 

Em seguida foi elaborado o plano de ação, que está contido na Tabela 5. Nele contém a 

resolução propostas para os gargalos da área, sendo que destacado de verde está o que foi 

constatado como uma das ações mais urgentes para a área e que será apresentado ao longo desse 

estudo. 

 

Tabela 5 - Plano de ação 

Causas Causa Raiz Clas. Plano de ação 
Data de 

entrega 

Desorganizado 

Não havia 

controle de 

inventário 

físico 

2º 

 Levantar tudo que se encontra 

fisicamente na expedição 
10/mar 

Pouco espaço 

Verificar o que podemos 

descartar/enviar de volta ao cliente. 

(Realizar plano de ação) 

03/abr 

Peças chegam sem 

identificação de destino ou 

documentos na expedição 

 Arrumar expedição fisicamente 01/mai 

Sem métricas de controle 

de inventário 

Não deixar entrar na expedição 

material sem definição de destino ou 

documentação 

06/mar 

Perda de material 
Estocar todo material que chegar na 

expedição 
06/mar 

Peças chegam sem 

identificação de destino ou 

documentos na expedição 
Não havia 

ferramenta 

para controle 

do processo 

ou um 

processo 

padrão 

1º 

Desenhar e definir processos 03/abr 

Processos não definidos 

Elaborar ferramenta padronizada 

para controle de processos para 

auxiliar os funcionários da área 

03/abr 

Sem metodologias de 

controle de processos 

Falta de ferramentas para 

controle de prazos e 

processos 

Funcionários sem controle 

em suas atividades 

Prazos não definidos 

Sem scanner de bip 

Não havia 

investimento 

na 

infraestrutura 

da área  

3º 

Solicitar ferramentas/ máquinas 06/mar 

Pouca quantidade de 

funcionários 

Mensurar quantos funcionários 

devem ser contratados/ efetivar 

contratação 

06/mar 

Falta máquina para 

impressão de etiqueta na 

área 

Câmera para tirar fotos de 

material antiga  

Falta de instruções dos 

funcionários 
Treinar Funcionários 01/mai 

Fonte: O Autor 

 

Com o auxílio das ferramentas de decisão foi visto que a primeira ação de melhoria que 

deveria ser realizada na área deveria ser a implementação de uma ferramenta de controle, para 

isso foi estipulado uma data de entrega junto à gerência. Para que o produto fosse entregue na 

data planejada utilizou-se metodologias de projetos ágeis e foi escolhido ser embasado no 
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framework Scrum. Foram feitas reuniões diárias que se chamam no Scrum de daily meetings 

com o objetivo de disseminar o conhecimento e avanço sobre o que foi feito no dia anterior, 

identificando os impedimentos para que fossem sanados e as tarefas pudessem prosseguir. Além 

disso, nesta reunião também é possível priorizar as tarefas que devem ser realizadas no dia-a-

dia. Foram marcadas datas de entregas como se fossem “marcos”, eles foram tratados como o 

fim dos sprints que duravam uma semana. O sprint representa um time box no qual um conjunto 

de atividades é realizado dentro dele. A cada final de sprint, na data do marco, foi feita uma 

reunião de revisão e retrospectiva conhecida no scrum como sprint review meeting e sprint 

retrospective. Nesta etapa a equipe deveria apresentar para o time as funcionalidades já 

implementadas, alinhando com o time o andamento do projeto e se o produto está atendendo as 

expectativas definidas no início do projeto.  

A respeito dos cargos, como foi utilizado  o framework de forma adaptada não se tinha 

todos os cargos do Scrum na equipe. A Luana atuou como Product owner (PO), pois ela quem 

fazia o follow up para expressar com uma visão clara aquilo que se desejava construir, 

transmitindo de maneira simples e objetiva para a equipe. A equipe de desenvolvimento por sua 

vez era contida pelo Eliseu Carlos (líder de planejamento e controle da expedição) e os outros 

quatro funcionários da expedição e pelo integrante Vinicios Santos (planejador de materiais) 

que auxiliou na parte técnica.  

Encontra-se abaixo, na Tabela 6, o cronograma base com as datas de finalização das 

sprints de elaboração para este projeto: 

 

Tabela 6 - Calendário de Marcos 

Calendário 

Entregas Data 

Mapeamento dos processos  13/mar 

Review dos processos 20/mar 

Criação das planilhas de controle 27/mar 

Finalização do dashboard 03/abr 
Fonte: O Autor 

 

4.2 Mapeamento do processo atual x estado futuro 

 Nesta etapa o foco principal foi compreender com clareza os processos da área da 

expedição para que fosse possível criar e planejar as ferramentas de controle. Ela se enquadra 

na etapa de mapeamento do processo atual e desenvolvimento de uma solução dentro do fluxo 

da filosofia Kaizen. Foi mapeado cada processo da área em seu estado atual, todos os processos 

possuem o mesmo fluxo de macro atividades conforme demonstrado no SIPOC da área, figura 
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9.  Foi necessário mapear cinco processos ao todo, pois apesar de suas macro atividades serem 

iguais cada um possui sua particularidade e consequentemente terá que ter sua possível 

oportunidade de melhoria em particular. 

Pensando nisso, para que esta etapa ficasse de forma clara para o leitor, cada processo 

foi posto em um subtópico. Tanto na fase de mapeamento do processo atual quanto na fase de 

solucionar as possíveis causas.  

 

4.2.1 Processo de saída de resíduo 

 O primeiro processo a ser mapeado foi o que é classificado como o mais crítico da área, 

que seria o de saída de resíduos da empresa. Trata-se de um processo com o lead time pré-

estabelecido, o processo deve acontecer durante o período que o motor fica fisicamente na 

empresa, caso contrário não consegue se realizar o envio do material e o mesmo deve ser 

descartado. Como esse processo foi destacado pelos funcionários como o que havia mais 

gargalos foi realizado o mapeamento do fluxo de valor. De acordo com o documento de 

confidencialidade da empresa parceira, que se chama “The Spirit & The letter”, não pode-se 

expor as  imagens e os dados reais do mapeamento no trabalho. Todos os dados inseridos abaixo 

são fictícios.  

 Para a realização do MFV foi necessária a participação de um membro de cada equipe 

que participava do processo e de um processo piloto para que fosse possível mensurar o tempo. 

Iniciou-se realizando o mapeamento do macro processo de resíduos da área em seu estado atual. 

Depois verificou-se quanto tempo o processo dura mensurando o tempo de cada etapa; diante 

disso obtive-se um Cycle time (CT – corresponde ao tempo agregado) de 49 horas. Antes de 

todo processo temos uma caixa de fila, nela colocamos a quantidade de itens que pode-se ter 

antes do processo que virá no step seguinte; neste caso foi apenas um motor. A partir daí foi 

determinado o Query time (QT- corresponde ao tempo em fila, tempo de espera), que teve um 

total de 149 horas. Foi importante para a área o dimensionamento deste processo devido ao fato 

de não se saber a capacidade do mesmo. O tempo total do processo ficou em um período de 

198 horas, o que corresponde a um período de oito dias. Fazendo o cálculo do valor agregado 

(VA) ao processo obtivemos uma porcentagem de 30,4%.  

Para realizar a análise do MFV foi realizado o cálculo do takt time a partir da demanda 

anual que a empresa obteve em 2019. O material que é trabalhado neste fluxo é um motor por 

fluxo e a demanda para o setor foi de 410 motores durante o ano, dividindo esse valor por 

semanas (52 semanas) obtive-se a demanda de serem realizados 8 motores por semana durante 

um ano. Calculando as horas trabalhadas, tem-se que os funcionários da área trabalham 2610 
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minutos por semana, retirando os horários que não agregam valor como reunião diárias e 

horário de almoço. Ao dividir o tempo de trabalho semanal e a demanda semanal da área obtive-

se um takt time de 5,5.  Utilizou-se este valor como base para analisar o Cycle Time de cada 

caixa de processo de forma individual, sendo assim todo o processo acima deste valor deveria 

ser analisado para obter oportunidades de melhoria. Também foi calculado o tempo que o 

material estava em WIP (work in process) no processo. Para isso se dividiu o cycle time do 

processo pelo takt time e obtivemos um total de 8.8 horas de peça em processo. O ideal é que 

este tempo também seja menor que o takt time.  

 A partir da análise descrita acima pode-se encontrar onde devia ser atacado no processo. 

Os processos em que foram estudados para realizarmos o plano de ação foram os que 

acarretavam uma desperdício de trânsito elevado e um cycle time maior que o takt time. Além 

disso, vimos que no estado atual só tínhamos capacidade para realizar quatro motores por 

semana sendo que a demanda da empresa era de oito motores semanais.  

Após a análise e entendimento do processo, foi selecionado onde seriam realizados os 

kaizens ou oportunidades de melhorias e definido um plano de ação em cima dos mesmos, 

conforme demonstrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7- Plano de ações de melhoria processo de saída de resíduos. 

What?                                                                                                                                        

(O que será feito?) 

Why?                                                                                                                                                 

(Por que será feito?) 

Where?                                                                               

(Onde será feito?) 

Inclusão de uma lista dos itens com 

a prateleira na hora de enviar a PO 

impressa. 

Para diminuir o tempo de 

embalamento físico. 

A lista será feita no momento de 

formatação para upload no USM 

Já teremos uma lista oficial do que a 

GEAM gostaria de descartar 

localmente. 

Para que não senha preciso 

realizar um segundo upload 

No momento de geração do 

arquivo para upload 

No momento que a PO for recebida 

via e-mail já será impressa. 

Evitar tempo de espera de 

PO alto 

Momento de recebimento de PO 

O processo de resíduo será 

prioridade/ Teremos uma planilha de 

controle com as datas atualizadas all 

time. 

Para diminuir o tempo de 

espera entre o input de data 

do PCP e pedido de caixa e 

para alocar funcionários 

para realizar a tarefa. 

Input de data (pcp) 

Cadastro de mais fornecedores para 

solicitação de caixa. 

Diminuir o tempo de 

trânsito durante o 

fornecimento de caixa. 

Pedido de caixa de madeira 

Contratação de mais 4 funcionários 

que ficarão focados somente ao 

processo de resíduos 

Diminuição de tempo de 

embalamento. 

Embalamento físico 

Criação de script para a 

automatização do processo de 

atualização do SO e delivery 

Diminuir tempo de 

atualização de so e delivery 

Atualização de SO e delivery 

Fonte: O Autor 
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 A partir do plano de ação estruturado e as devidas ações tomadas pode-se realizar o 

estado futuro do VSM. Neste estado futuro foi possível mensurar o novo tempo de realização 

de cada atividade, que diminuiu devido ao fato de ter sido aplicado o plano de ação. 

 Com a aplicação do plano de ação proposto foi possível retirar etapas desnecessárias no 

processo, diminuir o tempo de trânsito e de algumas atividades. Calculando os valores do fluxo 

obtivemos os seguintes resultados: Cycle time (CT – corresponde ao tempo agregado) = 25,5 

horas, Query time (QT- corresponde ao tempo em fila, tempo de espera) = 71 horas e por fim o 

tempo total do processo ficou em um período de 96,5 horas, o que corresponde a um período 

de quatro dias. Fazendo o cálculo do valor agregado (VA) ao processo obtivemos uma 

percentagem de 28,4%. Além disso o WIP do fluxo passou a ser de 4,6 horas, menor que o takt 

time que como mencionado acima é um reflexo de um processo mais enxuto. 

 

4.2.2 Processo de envio de material para análise 

Os outros quatro processos foram mapeados utilizando o Bizagi, programa que mapeia 

em BPMN (Business Process Model and Notation) que é uma notação usada para a modelagem 

de processos capaz de modelar diagramas de processos complexos de forma ágil e intuitiva. O 

segundo processo a ser mapeado foi o processo de envio de material para análise, pelo fato de 

ainda não ter um processo padrão na área e não possuir uma ferramenta de controle para o 

mesmo. Na Figura 11 pode-se observar o processo em seu estado atual. 

 

Figura 11- Processo de envio de material para análise – Estado atual 

 
Fonte: O autor 
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 Após o mapeamento foi observado que o fluxo de informações era passado apenas por 

e-mail e por conta disso muita informação era perdida. Diante disso, foi criada uma planilha em 

uma ferramenta que possui licença para uso na empresa, onde o fluxo de informação passou a 

ser registrado em uma única plataforma, conforme o mapeado na Figura 12. 

 

Figura 12- Processo de envio de material para análise – Estado futuro 

Fonte: O Autor 

 

4.2.3 Processo de envio para reparo avulso 

O processo de reparo avulso, demonstrado na Figura 13, também era trabalhado com 

seu fluxo de informações via e-mail e com isso não possuía histórico de informações registrado. 

Este processo segue o macro fluxo de envio de materiais da expedição e possui como 

particularidade ser um material que necessita de um reparo e seu envio deve ser feito rápido de 

modo que não atrapalhe a entrega do motor revisado. 

 

Figura 13- Envio de material para reparo avulso – Estado atual 

 
Fonte: O Autor 
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 O objetivo da implementação da nova ferramenta foi garantir que não houvesse mais 

perda de informação no processo. Sendo assim, no mapeamento do processo do estado futuro, 

demonstrado na Figura 14, todo o fluxo de informação passaria a estar em uma única ferramenta 

sem troca de e-mail. O que garantirá o histórico de dados do processo. 

 

Figura 14- Envio de material para reparo avulso – Estado futuro 

 
Fonte: O Autor 

 

4.2.4 Processo de Buyback e venda 

 O processo de buyback e venda é um processo que passa por várias áreas e em seu estado 

atual era processado via uma ferramenta da empresa denominada como workflow. Esta 

ferramenta possibilita que o processo seja realizado conforme uma produção empurrada, a cada 

step do processo o responsável é notificado por um e-mail automático e só pode acrescentar 

informações em seu respectivo step. A Figura 15 está demonstrando de forma detalhada e visual 

o processo por inteiro. 
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Figura 15- Processo de Buyback e venda – Estado Atual 

 
Fonte: O ator 

 

 Após a análise do processo foram encontrados os gargalos do processo. O primeiro foi 

o mesmo problema dos outros processos mapeados, a falta de histórico de dados. Também foi 

visto que a ferramenta utilizada era uma ferramenta restrita, somente os integrantes do processo 

podem acessar para consultar as informações. Além disso, só podiam editá-las quando chegasse 

em seu step. Outra oportunidade de melhoria levantada foi que a pessoa responsável da área de 

planejamento de materiais realizava muitas atividades desnecessárias, que poderiam ser 

divididas entre os planejadores. Sendo assim, foi sugerido a troca da ferramenta que realizava 

o processo a fim de padronizar a ferramenta de controle, para obter um histórico de atividades 

e garantir que todos os envolvidos no processo tenham acesso as informações. A Figura 16 

demonstra como o processo ficou após a aplicação das melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Figura 16- Processo de Buyback e venda – Estado Futuro 

 
Fonte: O Autor 

 

4.2.5 Processo de STO  

 O processo de STO (Stock transfer order), mapeado na Figura 17, é o processo de 

transferência de materiais entre as plantas da empresa (a empresa possui duas unidades na 

cidade de Petrópolis). O processo já era controlado por meio de uma ferramenta que garantia o 

registro de histórico de dados, devido ao fato de já ter passado por um processo de melhoria, 

sendo assim não foi necessário realizar mudanças em seu processo. Mesmo assim, foi 

necessário o processo ser mapeado pela equipe com o objetivo de entender o processo e saber 

onde aplicar seus indicadores de controle da área neste processo. 

 

Figura 17- Processo de STO 

 
Fonte: O Autor  
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4.3  Criação e Implementação da Ferramenta de Controle 

Esta etapa do projeto complementa a fase de desenvolvimento de uma solução e se 

aplica também à fase de implementação do projeto. Conforme já mencionado acima, todos os 

processos de envio da área seguem o mesmo processo, porém cada um possui sua 

particularidade. Foi observado que todos os processos possuem uma oportunidade de melhoria 

em comum, que seria a falta de histórico de dados. Pensando nisso, o principal critério que foi 

levado em conta para a criação desta ferramenta de controle foi deixar o fluxo de informação 

em uma única plataforma. Dentre as ferramentas que a empresa possui licença a smartsheet foi 

a ferramenta escolhida, através dela foi possível retirar o fluxo de informações via e-mails 

paralelos e deixar os registros em uma única plataforma. Além disso, a ferramenta permite a 

comunicação entre as planilhas possibilitando geração de gráficos de indicadores, troca de 

informações entre elas e garantindo também a padronização de todos os processos. Para cada 

um deles foi criado uma planilha de controle baseado em suas sequências de atividades em 

particular. 

 O principal objetivo desta etapa do projeto foi aplicar as planilhas de controle e inserir 

a cultura no time de atualizá-las assim que a sua etapa do processo fosse completa, de forma 

que os dados fossem atualizados imediatamente. Primeiramente foram criadas todas as 

planilhas de controle em uma única plataforma, como já colocado, as planilhas foram 

embasadas nos mapeamentos de cada processo. Abaixo estão as planilhas de controle de cada 

processo seguindo a mesma sequência feita no tópico anterior. 

 

4.3.1 Processo de saída de resíduo 

 Como já mencionado, este processo é classificado como o mais importante da área, ele 

possui um tempo limite para que consiga ser concluído por isso o controle se faz tão importante 

durante o mesmo. O processo de envio de resíduos possui mais particularidades que os outros 

processos da área. Apesar de seu envio seguir o mesmo padrão do macro fluxo da expedição, 

antes do processo de envio se iniciar deve-se ofertar os materiais para o vendor seguindo as 

instruções do contrato do motor e caso o vendor  rejeite algum material, ele deve ser descartado. 

Antes da aplicação da nova ferramenta o controle era realizado no Excel e preenchido 

manualmente, tornando o tempo de atualização da mesma muito alto e não simultâneo as 

atividades.  

Para esta planilha de controle, demonstrada na Figura 20, seguiu-se o mesmo conceito 

de controle da antiga, no Excel. O controle é feito por motor pelo fato de cada um possuir o seu 

montante de resíduo. Além disso, ela foi dividida por tipo de contrato devido ao fato de cada 



51 
 

 

um ter sua particularidade também. Logo após, encontram-se as datas que correspondem às 

etapas do motor na linha de produção, elas devem ser controladas através do funcionário 

responsável pelo planejamento e controle de produção da área da expedição, que por sua vez 

deve se embasar nas datas contidas na planilha para controlar até quando os resíduos devem ser 

ofertados e os seus limites de saída. Também foi colocado o responsável de cada atividade no 

topo da planilha, destacado por cores padronizadas para que ficasse de uma forma visual e clara 

a identificação da atividade. A Figura 18 está demonstrando como ficou o novo formato da 

planilha de controle de resíduos. 

 

Figura 18 - Planilha de Controle de motores residuais 

 
Fonte: O Autor 

 

 As vantagens da aplicação da nova ferramenta: Como a planilha consegue se comunicar 

com outras planilhas contidas na plataforma da smartsheet foi possível automatizar o 

preenchimento das datas de controle que antes eram feitas de forma manual. A planilha também 

possibilitou ter um registro de dados e ter controle do processo até a saída do material da 

empresa o que antes não era feito. A implementação deste novo controle possibilitou ganho de 

tempo no processo administrativo e a diminuição de perda de informações. Além disso, a 

ferramenta fez com que diminuísse o fluxo de informação por e-mail através de envio de alertas 

pela própria plataforma. 

 

4.3.2 Processo de envio de material para análise 

 O processo de envio de análise era um processo não-padronizado na área, em outras 

palavras, não havia uma sequência de atividades definidas para o mesmo. Pensando nisso, foi 

desenhado o processo como realmente era tratado na maioria dos casos e foi inserido a ele o 

uso da smartsheet, conforme o demonstrado no mapeamento encontrado na Figura 12. A 

planilha de controle ficou conforme o representado na Figura 19. 
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Figura 19-Planilha de envio de material para análise 

 
Fonte: O Autor 

 

As vantagens do uso da ferramenta: Esta planilha também proporcionou ao time registro 

de dados e histórico de atividades. Ela padronizou a chegada de informação para o time da 

expedição. A partir de agora todos que desejam enviar o material para análise devem preencher 

um form com as informações básicas necessárias para seguir com o processo, isso proporcionou 

à equipe da expedição, ganho de tempo no processo de fluxo de informação e diminuiu o 

retrabalho da área. 

 

4.3.3 Processo de envio para reparo avulso 

 O processo de reparo avulso também era controlado por uma planilha no Excel e a 

proposta foi passar para a smartsheet, conforme demonstrado na Figura 20. Esta planilha foi 

sugerida devido ao fato da ferramenta proporcionar que as áreas consigam se comunicar entre 

si em tempo real, diminuindo o preenchimento manual e proporcionando a todos os times 

envolvidos no processo um único controle. Nela também foi colocado o responsável de cada 

atividade de forma padronizada por cor e a sequência de informações necessárias para finalizar 

o processo seguindo o fluxo de atividades do mapeamento do processo. 

 

Figura 20- Planilha de envio para reparo avulso 

 
Fonte: O Autor 

 

 As vantagens do uso da ferramenta: Como todas as planilhas, quando passadas para a 

smartsheet, o fluxo de informação passou a ser em uma única plataforma e a planilha 

proporcionou registro de histórico de dados. O controle do processo perante as áreas passou a 

ser em um único lugar, o que proporcionou a padronização de controle e informações dadas 

durante o processo. 
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4.3.4 Processo de Buyback e venda 

 O processo de buyback e venda antes era realizado pela ferramenta do workflow e foi 

passado para a smartsheet também. A Figura 21 está demonstrando como a nova ferramenta de 

processo e controle se comporta. O padrão utilizado em todas as outras com o responsável de 

cada atividade foi mantido e todo o fluxo de informação passou a ser preenchido na planilha. A 

planilha foi montada embasada no mapeamento do processo realizado anteriormente e funciona 

conforme uma produção empurrada, a cada step preenchido é enviado um alerta para o 

responsável pela próxima atividade dando sequência até chegar ao fim. 

 

Figura 21- Planilha de controle de buyback e venda 

 
Fonte: O Autor 

 

As vantagens do uso da ferramenta: O fluxo de informação passou a ser em uma única 

plataforma e a planilha proporcionou o registro de histórico de dados também. A ferramenta 

proporcionou o controle total do processo, desde o momento que o planejador solicita o envio 

da venda ou do buyback até o momento de chegada do material no vendor. Ela fez com que 

todos os times envolvidos no processo pudessem ter o mesmo local para controlar suas 

atividades pendentes e registrar suas informações. Além disso, agora todos podem ter acesso às 

informações muitas vezes não sendo divulgadas e concentradas em apenas uma pessoa. 

 

4.3.5 Processo de STO 

O processo de STO trata da movimentação de materiais entre as duas plantas da empresa 

que se encontram na cidade de Petrópolis. Ele já era realizado via smartsheet, devido ao fato de 

já ter sido passado por uma oportunidade de melhoria na área. Ele integraliza todas as áreas que 

participam do processo. Foi a partir deste controle que surgiu a ideia de padronizar todos os 

outros processos na mesma ferramenta. A Figura 22 demonstra como se comporta a planilha de 

controle de STO. 
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Figura 22 - Planilha de controle de STO 

 
Fonte: O Autor 

 

4.3.6 Criação do dashboard 

 O objetivo principal da criação das planilhas de controle foi, além de controlar os 

processos, possibilitar de forma prática e visual o status atual de cada processo para o time da 

expedição que trabalha na mão de obra do processo. Através delas foi possível construir uma 

base de dados para que fosse possível criar gráficos de controle para a área. Além disso, 

eliminou-se um dos desperdícios mais encontrados no processo, a espera. Para isso, foi 

necessário a implementação de dados em uma plataforma que se comunicasse entre si, a 

escolhida como já mencionado foi a smartsheet. Esta ferramenta proporcionou a comunicação 

entre todas as planilhas de controle utilizadas na área. 

 O dashboard foi criado para auxiliar a área a monitorar suas atividades. Dashboards 

são painéis que mostram métricas e indicadores importantes para alcançar objetivos e metas 

traçadas de acordo com a estratégia da empresa de forma visual. O objetivo dos dashboards é 

possibilitar o monitoramento dos resultados da empresa distribuídos em diversos indicadores. O 

dashboard criado é de nível operacional, pois contribui em monitorar níveis de operações. Os 

dashboards geralmente tem o objetivo de serem criados alinhando suas métricas com as metas 

da empresa, neste caso o objetivo principal deste dashboard foi comunicar-se com o time que 

realiza a operação. Então, as métricas e indicadores se alinharam com as metas da área da 

expedição. Os indicadores traçados foram embasados no que era necessário ser mensurado de 

cada processo da área. As cores foram padronizadas entre:  

● Verde: Para o processo que estava fechado 

● Amarelo: Para os itens em aberto 

● Vermelho :Para os itens em atraso  

● Azul: Para os itens já embalados pendentes de exportação para saída da 

expedição 

Os indicadores coletados para serem utilizados no dashboard foram os que se 

relacionavam com a ocupação de espaço na área, foram eles: tempo de processos parados na 

expedição aguardando embalagem de material, tempo de processo parado na expedição 
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aguardando conclusão de envio do material (ação da exportação) e volume total de itens parado 

na expedição. De acordo com isto, as parametrizações para definir-se o atraso da área foram 

colocadas de acordo com o tempo máximo que cada processo pode ficar parado na expedição. 

No dashboard só é controlado o processo que acontece na expedição, de forma geral o processo 

de embalagem e os parâmetros para atraso são marcados a partir do momento que a peça chega 

na expedição até o momento em que a embalagem finaliza; se prolongando apenas até a etapa 

de saída do material, realizado pelo time de logística, por conta de se depender dessa saída para 

liberar espaço na área. Os parâmetros de atraso foram dados conforme o resumo abaixo: 

● STO: Após 24 horas sem finalizar a embalagem do material. 

● Buyback, venda, envio de reparo avulso e envio de material para análise: Após 

três dias sem finalizar a embalagem do material. 

● Resíduos: Após dez dias sem realizar a embalagem do material. 

Na Figura 23 é possível visualizar como ficou a versão final do dashboard após a coleta dos 

indicadores e informações. 

 

Figura 23 - Dashboard – Expedição 

 
Fonte: O Autor 

 

 A partir da criação do dashboard todos os funcionários da área receberam treinamentos 

de utilização e a partir da implementação todos passaram a saber quais processos estavam 

pendentes e necessitavam trabalhar ou priorizar. Embasado no framework de projetos scrum, o 

time se adere ao conceito das dailys utilizada durante o projeto e passa a fazer reuniões diárias 

com durações máximas de 15 minutos, em seu dia a dia. O painel passa a ser uma ferramenta 

que auxilia na decisão e controle do time de operações, e proporcionou que de forma rápida e 

prática fosse atacado pelo time apenas o que estivesse pendente ou necessitando de ajuda para 
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seguir e não ficar parado durante muito tempo na área. Por fim, o dashboard foi de grande valia, 

devido às metodologias utilizadas entregues no prazo. 

5. Discussão dos resultados 

Após a fase de implementação foi dado início a fase de discussão dos resultados. Para 

esta fase foi realizado um questionário, contido no anexo 1, a fim de avaliar de forma qualitativa 

o resultado da implementação do projeto junto ao time da expedição. As perguntas foram 

realizadas de acordo com os indicadores estruturados na metodologia do projeto. Desta forma, 

os resultados serão apresentados abaixo de acordo com os tópicos já mencionados na 

metodologia. 

A pesquisa foi realizada de forma individual e pessoal, iniciada questionando o quanto 

o colaborador classificava a melhora de seu processo com o uso da ferramenta, como 

demonstrado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Gráfico de análise de melhora no processo 

 
Fonte: Google forms 

 

Para avaliar se os cumprimentos de prazos passaram a ser cumpridos após o uso da 

ferramenta, foi questionado aos colaboradores se após o início do uso da ferramenta ocorreu 

algum atraso ou perda de material, conforme consegue ser visualizado na Figura 25. 
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Figura 25- Gráfico de análise de cumprimentos de prazo 

 

Fonte: Google forms 

 

A oportunidade de melhoria que estava recorrente em todos os processos da área era a 

falta do fluxo de informações dos processos, para isso foi avaliado o quanto o fluxo de 

informações melhorou após o uso da ferramenta utilizando as perguntas abaixo. A Figura 26 

representa a avaliação desse tópico. 

 

Figura 26 - Gráfico de análise de melhora no fluxo de informação 

 

Fonte: Google forms 

 

Outro fator importante é avaliar a ferramenta quanto ao tempo de processo. O ideal é 

reduzir o tempo de processo para que o time ou colaborador ganhe em produtividade. Para 
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analisar este tópico foram realizadas as perguntas abaixo, demonstradas na Figura 27 e Figura 

28. 

 

Figura 27 - Gráfico de análise de tempo de processo 1 

 

Fonte: Google forms 

 

Figura 28- Gráfico de análise de tempo de processo 2 

 

Fonte: Google forms 

 

Seguindo a ordem da metodologia do processo, o objetivo principal do projeto foi criar 

controles para os processos da área da expedição, sendo assim, foram feitos questionamentos 

com ênfase neste tópico, representados na Figura 29, Figura 30 e Figura 31. 
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Figura 29- Gráfico de análise de controle de processo 1 

 

Fonte: Google forms 

 

Figura 30- Gráfico de análise de controle de processo 2 

 

Fonte: Google forms 
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Figura 31- Gráfico de análise de controle de processo 3 

 
Fonte: Google forms 

 

Para finalizar o questionário é importante para a área que os colaboradores saibam o que 

devem priorizar em suas atividades diárias. Para isso, foi questionado se a ferramenta os auxilia 

a saber o que deve ser priorizado no dia a dia dos funcionários, conforme o demonstrado na 

Figura 32. 

 

Figura 32 - Gráfico de análise de controle de processos 

 
Fonte: Google forms 

 

Foi observado que alguns colaboradores se posicionaram de forma negativa quanto aos 

pontos avaliados na ferramenta. No final do questionário foi adicionado um tópico com resposta 

livre para que os funcionários sugerissem oportunidades de melhoria para o produto final do 

projeto, e a sugestão mais colocada foi a de aplicar mais treinamentos ao time. Ligando ao fato 
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das respostas negativas, observou-se que a solução de tornar o retorno do projeto cem por cento 

positivo seria aplicar mais treinamentos ao time. 

Após a aplicação da pesquisa em campo, pode-se observar que cerca de oitenta e cinco 

por cento dos funcionários notaram melhora em seu processo em relação a tempo, controle e 

priorização. A pesquisa em campo proporcionou a comprovação de que a aplicação de 

metodologias Lean em projetos ágeis é satisfatória. 
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6. Conclusão 

Após a aplicação do estudo de caso por fim nos questionamos: “Como introduzir a 

filosofia Lean na gestão de projetos ágil”. A filosofia Lean e a gestão de projetos ágeis se 

complementam no mercado atual devido ao fato da empresa cobrar de seu empregador entregas 

de qualidades com rapidez, como o comprovado na revisão de literatura. Ao aplicarmos o 

estudo de caso, na prática nos deparamos com o desafio de como seria a aplicação da filosofia 

no dia a dia. 

O uso do Lean na gestão de projetos ágeis proporcionou olhar para o panorama geral da 

área, que é o componente mais importante deste tipo de gerenciamento. O gerenciamento de 

projetos ágeis com a filosofia Lean oferece aos líderes da empresa uma plataforma na qual eles 

podem criar um ambiente de trabalho altamente eficaz, que valida a realização individual, 

deixando tempo de sobra para planejar e debater. Em vez de estar com pressa para chegar à fase 

de implementação, aprecia-se a capacidade de definir agendas para eliminar elementos 

desnecessários do projeto.  

Concluímos que o uso de ferramentas Lean na gestão de projetos é satisfatório , podendo 

ser utilizado por equipes, projetos. ou processos. No entanto, para as empresas com lideranças 

fortes e um compromisso com a melhoria contínua, esta filosofia oferece uma base sólida sobre 

a qual constrói produtos e serviços de alta qualidade.  

Como a empresa de aplicação do estudo de caso é uma empresa que tem a cultura da 

melhoria contínua incutida na mesma, o resultado do projeto foi de grande sucesso na área com 

resultados positivos e crescentes de melhoria de processo. O time passou a ter controle em seus 

processos, ganho de tempo e histórico de dados de seus processos em uma base sólida e segura. 

O conceito de concepção dos dashboards levou em conta os aspectos de comunicação visual, 

mas também outros, como a técnica e operacional que seria utilizada para atualização de dados 

e por conta disso tornou-se uma ferramenta de fácil acesso e uso para os funcionários. A 

ferramenta proporcionou reuniões mais rápidas e diretas ao time. Devido ao resultado positivo 

na área, ao apresentarmos o projeto à gerência, foi solicitado que o projeto fosse ampliado de 

forma que padronizasse todos os estoques da empresa com o mesmo tipo de plataforma de 

controle.  
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Anexo 1 

Teste de avaliação de dashboard. 

Teste anônimo para análise qualitativa de resultados da ferramenta *Obrigatório 

 

1. Classifique de acordo com a escala abaixo o quanto a ferramenta melhorou seu processo: 0 

- Nada, 3 - Um pouco, 5 - Razoável, 7 - Bastante, conforme o esperado 10 - Muito, acima do 

esperado * 

(   )  0 

(   )  3 

(   )  5 

(   )  7 

(   )  10 

2. Classifique de acordo com a escala abaixo o quanto a ferramenta melhorou o fluxo de 

informação do seu processo : 0 - Nada, 3 - Pouco, 5 - Médio, 7 - Bom, 10 - Muito Bom * 

(   )  0 

(   )  3 

(   )  5 

(   )  7 

(   )  10 

3. A ferramenta facilitou o controle do seu processo? * 

(   ) Sim 

(   ) Não 

4. Classifique de acordo com a escala abaixo o nível de controle que a ferramenta 

proporcionou ao seu processo : 0 - Baixo, 3 - Pouco, 5 - Médio, 7- Alto 10 - Muito Alto * 

(   )  0 

(   )  3 

(   )  5 

(   )  7 

(   )  10 

5. Você agora consegue identificar todas as atividades que estão pendentes na área? * 

(   ) Sim 

(   ) Não 

6. Você agora consegue identificar quais atividades deve priorizar no seu dia a dia de 

trabalho? * 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

7. Após a começar a utilizar a ferramenta você atrasou ou perdeu algum envio? * 

(   ) Sim 

(   ) Não 

8. A ferramenta tornou o seu processo mais rápido? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

9. Classifique de acordo com a escala abaixo o quanto a ferramenta agilizou o seu processo: 0 

- Nada,3 - Pouco, 5 - Médio, 7- Conforme o esperado, 10 - Acima do esperado * 

(   )  0 

(   )  3 

(   )  5 

(   )  7 

(   )  10 

10. Classifique de acordo com a escala abaixo o quanto a ferramenta melhorou seu processo: 

0 - Nada,3 - Um pouco, 5 - Razoável, 7 - Bastante, conforme o esperado 10 - Muito, acima do 

esperado * 

(   )  0 

(   )  3 

(   )  5 

(   )  7 

(   )  10 

11. Classifique de acordo com a escala abaixo o quanto a ferramenta melhorou o fluxo de 

informação do seu processo: 0 - Nada, 3 - Pouco, 5 - Médio, 7 - Bom, 10 Muito Bom * 

(   )  0 

(   )  3 

(   )  5 

(   )  7 

(   )  10 

12. A ferramenta facilitou o controle do seu processo ? * 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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13. Classifique de acordo com a escala abaixo o nível de controle que a ferramenta 

proporcionou ao seu processo: 0 - Baixo, 3 - Pouco, 5 - Médio, 7- Alto 10 - Muito Alto * 

(   )  0 

(   )  3 

(   )  5 

(   )  7 

(   )  10 

14. Você agora consegue identificar todas as atividades que estão pendentes na área? * 

(   ) Sim 

(   ) Não 

15. Você agora consegue identificar quais atividades deve priorizar no seu dia a dia de 

trabalho? * 

(   ) Sim 

(   ) Não 

16. Após a começar a utilizar a ferramenta você atrasou ou perdeu algum envio? * 

(   ) Sim 

(   ) Não 

17. A ferramenta tornou o seu processo mais rápido? * 

(   ) Sim 

(   ) Não 

18. Classifique de acordo com a escala abaixo o quanto a ferramenta agilizou o seu processo: 

0 - Nada,3 - Pouco, 5 - Médio, 7- Conforme o esperado, 10 - Acima do esperado * 

(   )  0 

(   )  3 

(   )  5 

(   )  7 

(   )  10 

19. Qual sugestão você daria para melhorar a ferramenta? 

 


