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RESUMO 

 

O Sistema Toyota de Produção (STP), baseado no pensamento enxuto (lean thinking), tem se 

consolidado um dos mais eficientes sistemas de manufatura para empresas de base industrial. 

Por outro lado, é importante considerar que a mudança para um novo sistema de produção gera 

distintas reações por parte dos colaboradores envolvidos, indo desde o apoio irrestrito a 

resistências confessas ou veladas. A literatura científica destaca a importância de se desenvolver 

um processo de gerenciamento das mudanças eficaz capaz de sustentar as ações implantadas e 

auxiliar na formação de uma nova cultura organizacional. O presente estudo investiga a 

implantação do lean manufacturing em uma empresa de base industrial produtora de 

dispositivos eletroeletrônicos, visando a identificar as percepções dos distintos grupos de 

colaboradores envolvidos no processo (alta direção, gestores e nível operacional), evidenciando 

as abordagens favoráveis e resistentes a sua implantação. Para realização desta pesquisa foi 

realizado o levantamento secundário dos dados através da revisão da literatura e a coleta de 

dados primários através da realização de entrevistas. 56% dos funcionários envolvidos com a 

produção participaram da pesquisa e a amostra foi segmentada em quatro grupos: operadores, 

líderes de equipe, grupo tático e cúpula estratégica. A avaliação dos dados foi realizada através 

do uso da estatística descritiva com a utilização de histogramas e, através da diferença entre as 

médias das respostas obtidas nas perguntas com a utilização da escala Likert. Os resultados 

indicaram que, apesar de algumas diferenças observadas nas percepções dos grupos, existe um 

alinhamento entre todos sobre a importância do lean manufacturing na atividade produtiva, a 

melhoria da comunicação, das condições de trabalho, o aumento da autonomia e a eficácia dos 

treinamentos realizados. Apesar da percepção positiva, foram identificadas durante as 

entrevistas insatisfações e potenciais melhorias em relação a esses aspectos. A liderança é 

apontada pelos entrevistados como um dos principais pontos de melhoria para o sucesso da 

implantação. Os principais gaps observados entre os grupos foram em relação aos treinamentos, 

motivação da empresa para implantação do lean, entendimento da estratégia da mudança e o 

aumento da pressão no trabalho. 

 

Palavras-Chave: Sistema Toyota de Produção; produção enxuta; mudança organizacional; 

gestão de mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Toyota Production System (TPS) is based on lean thinking and has proven to be one of the most 

efficient manufacturing systems in industrial organizations. In contrast, is also important to 

consider that a production model change may engender different reactions by those involved 

and some of them may show resistance during the process. Many researches have shown the 

importance of developing an effective management change process to sustain implemented 

actions and support a new culture creation. This study aims to investigate lean manufacturing 

implementation in an electronics manufacturing company to identify the different perceptions 

of groups involved (operational and management positions) in the process and analysis 

favorable and resistive approaches related to the change. In this study, secondary data were 

collected through literature review and interviews were performed to collect primary data. 56% 

of company employees participated in this survey and the samples were divided into four 

groups: production staff, team leaders, tactical group and strategic group.  The results were 

analyzed by descriptive statistics (histograms) and the difference of means was used to analyze 

Likert scale questions. The results showed that despite some differences among each group’s 

perceptions, all groups agree on the importance of lean in production system, communication 

process, working conditions, workers autonomy and training efficiency. Although the 

perceptions were positive, some dissatisfactions and improvement opportunities were identified 

during the interviews. Leadership is mentioned as an important improvement point. Training, 

team motivation to implement the change, change strategy understanding and work pressure 

increase were the main gaps between the groups identified in this study. 

 

Keywords: Toyota Production System, lean manufacturing; organizational change; change 

management.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

 

 Dentre os sistemas de manufatura existentes, o Sistema Toyota de Produção (STP), 

baseado na filosofia enxuta, tem se mostrado como um dos mais eficientes no cumprimento de 

suas premissas para empresas de base industrial.  

 Após a Segunda Guerra Mundial, Eiji Toyoda e Taichi Ohno foram os precursores do 

conceito de produção enxuta na Toyota Motor Company localizada no Japão. Em 1950 Eiji 

Toyoda visitou a fábrica Rouge da Ford localizada em Detroit, considerado o maior e mais 

eficiente complexo fabril do mundo (WOMACK, JONES e ROOS, 1997). A partir das análises 

realizadas, Ohno iniciou a investigação das causas dos vários desperdícios nas operações de 

manufatura e propôs métodos para sua solução ou eliminação, frequentemente pela tentativa e 

erro (OHNO, 1997). 

 Uma das principais promessas desse sistema de produção é a racionalização dos 

recursos, visando a aumentar a produtividade através da eliminação do desperdício. Shingo 

(1996) classificou os sete principais desperdícios: superprodução; espera; transporte; 

movimentação; estoque; processos desnecessários, e; defeitos. 

  É importante considerar que a alteração de um modus operandi de uma produção 

empurrada para produção puxada não se limita apenas a uma mudança de caráter técnico e 

tecnológico, necessitando também do devido patrocínio e do devido engajamento dos públicos 

interessados de uma organização para sua efetiva implantação.  

 Womack e Jones (1998) defendem que a produção enxuta altera o modo como as 

pessoas trabalham. Dessa forma algumas podem considerar seu trabalho mais estimulante, 

devido ao aumento de sua produtividade ou podem achar suas atividades mais estressantes em 

virtude do aumento de responsabilidades. 

 Em particular, o presente estudo investiga uma empresa de manufatura de 

eletroeletrônicos que, em 2012, inicia seu processo de implantação do lean manufacturing 

baseada no modelo utilizado pelas outras empresas do grupo multinacional do qual pertence. 
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1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 O problema desta pesquisa tem como contexto a implantação da produção enxuta (lean 

manufacturing) em uma empresa fabricante de componentes e sistemas elétricos de baixa 

tensão para aplicações residenciais e prediais. A empresa estudada está presente no mercado 

brasileiro há mais de 60 anos e, no ano de 2006, foi adquirida por um grupo multinacional, o 

que ocasionou mudanças, sobretudo no sistema de produção da fábrica saindo de um modelo 

de produção empurrada para um sistema de produção puxada.  

Apesar da alta infraestrutura da empresa, a situação da produção era caracterizada pela 

baixa produtividade das linhas de montagem, estoque desbalanceado, falta de padronização dos 

trabalhos e problemas ergonômicos nas estações de trabalho. Em vista desse cenário, devido à 

demanda da sede da empresa por melhorias, iniciou-se em 2012 a implantação do lean 

manufacturing.  

Nessa ocasião, definiram-se os novos aspectos da organização da equipe, com o foco 

nos três seguintes aspectos: definição de um líder lean; benchmarking na sede da empresa 

localizada na França para utilização dos recursos do grupo visando a acelerar a implantação e; 

treinamento de todos os níveis de liderança nas ferramentas do lean.  

 A primeira fase caracterizou-se pela implantação de ações de melhoria na comunicação 

interna da empresa através de uma nova estrutura de liderança e a formação dos GAPs – Grupos 

Autônomos de Produção. Iniciou-se também a reorganização das linhas de produção através do 

mapeamento da cadeia de valor, definição do tipo de trabalho padrão, práticas orientadas a 

redução de set up de maquinas e adoção de ferramentas como Kanban e FIFO (First In/ First 

Out). Com o objetivo de fomentar a participação e o engajamento dos funcionários de nível 

operacional, à época, iniciou-se também o programa de incentivo a novas ideias. 

 Em 2014 devido às mudanças no mercado nacional, a empresa apresentou uma queda 

na produção e consequente redução da quantidade de funcionários para manter o faturamento.  

Essa alteração mercadológica, não prevista originalmente, teve impacto no processo de 

implantação da produção enxuta, pois após as demissões houve um arrefecimento do ímpeto 

para sequência do projeto.  

É importante observar também que, durante a trajetória da empresa, houve mudanças 

anteriores que resultaram em experiências bem e mal sucedidas, como a implantação de 

programas 5S. O processo de implantação de um sistema de produção é complexo e demanda 

a participação de múltiplos sujeitos que vão desde as funções operacionais até a média e alta 
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gerência. Nesse ínterim, experiências passadas negativas comumente influenciam a percepção 

dos funcionários sobre a importância do processo de mudança.  

 Com o objetivo de retomar a implantação, iniciou-se em maio de 2015 a agenda de 

workshops Kaizen envolvendo gestores e operadores. Desde então e até o fechamento da 

presente pesquisa (Janeiro de 2017), esses eventos são realizados duas vezes por mês e têm 

como objetivo disseminar a aplicação das principais ferramentas do lean no setor de produção. 

Apesar da iniciativa da organização em retomar os esforços da implantação, observou-

se ainda a resistência das pessoas em aderirem completamente ao novo sistema de produção, 

sendo necessária a verificação do processo para desvelar as possíveis questões veladas, assim 

como identificar as principais fontes de resistências e apoio à mudança.  

Assim, a questão central da pesquisa é: como ocorreu o processo de implantação do lean 

na organização e quais foram os fatores que contribuíram positivamente para o processo e quais 

os que geraram resistências?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Verificar as distintas percepções dos grupos heterogêneos de colaboradores envolvidos 

com o setor de produção da empresa (distintos grupos de operadores e de gestores) sobre a 

implantação do lean manufacturing na empresa de eletroeletrônicos, evidenciando as 

abordagens favoráveis e refratárias a sua implantação. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar o levantamento pormenorizado da trajetória histórica da implantação do lean 

manufacturing, destacando eventos de relevância que impactaram o processo de 

mudança; 

 Identificar os distintos grupos relacionados à implantação; 

 Identificar na literatura os principais fatores que impactam na implantação dos 

processos de mudança; 

 Identificar a motivação e os reais objetivos da empresa com a implantação do lean; 
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 Realizar entrevistas junto aos distintos grupos, visando a analisar e confrontar as suas 

percepções relacionadas ao sistema lean e às mudanças derivadas; 

 Coletar desses públicos heterogêneos sugestões que contribuam para efetiva 

implantação do sistema. 

 

1.4 QUESTÕES-PROBLEMA  

 

Complementarmente, o presente estudo visa a responder às seguintes questões: 

 Quais foram os principais eventos da implantação do lean manufacturing na empresa? 

Quais foram às motivações e objetivos da empresa para implantação do lean 

manufacturing? 

 Quais são os principais grupos envolvidos e qual foi o papel deles para efetivação da 

mudança? Como foram engajados para implantação da filosofia lean na empresa? 

 Quais foram os fatores identificados na literatura que impactam no sucesso da 

implantação da mudança? 

 Quais as percepções originais dos distintos grupos envolvidos acerca da implantação? 

Essa percepção foi modificada ao longo do tempo? Em caso positivo, quais fatores 

foram determinantes? 

 Os distintos grupos percebem valor na implantação do lean manufacturing? Quais 

sugestões os grupos heterogêneos podem oferecer para o aprimoramento do processo? 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

 O presente estudo realiza-se na planta industrial de uma empresa fabricante de produtos 

eletroeletrônicos localizada no Rio de Janeiro, abrangendo o período de Julho de 2015 a 

Outubro de 2016, sendo direcionado ao setor de produção da empresa. Não serão feitas análises 

comparativas com outras empresas, incluindo no mesmo grupo, nem extrapolada a visão da 

manufatura para áreas administrativas da mesma empresa. 
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1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

 O presente estudo é relevante, pois oferece uma análise dos fatores comportamentais 

que influenciam na implantação de uma politica técnica no âmbito de uma empresa de 

eletroeletrônicos.   

 O estudo pode servir de inspiração para empresas que tem o interesse de implantar 

sistemas de produção enxuta e que tenha o interesse de entender alguns dos principais fatores 

críticos referentes à iniciativa. 

 Adicionalmente, o estudo é relevante em termos acadêmicos na medida em que avança 

no conhecimento sobre sistemas de produção enxuta, conciliando essa temática com a da gestão 

de mudança. 

 

1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

 O estudo está desenvolvido através de uma estrutura metodológica composta por etapas 

sequenciadas e distribuídas em duas vertentes complementares que se correlacionam para 

atender os objetivos da investigação: uma teórica e outra empírica, conforme proposto por 

Araujo (2011), ilustrado na Figura 1.  

 

 

Figura 1: Estrutura Metodológica do estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011) 
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 A vertente teórica fundamenta-se em revisões da literatura para apresentação de um 

embasamento teórico sobre os principais temas abordados. Analisam-se os princípios e as 

características do processo lean manufacturing e gestão de mudanças. O resultado do estudo 

fundamenta a proposição da metodologia da pesquisa que foi aplicada no estudo industrial para 

nortear o desenvolvimento da vertente empírica.  

 A vertente empírica, baseada na metodologia desenvolvida, refere-se à identificação, 

coleta e análise dos dados da organização em estudo. Nesta vertente ocorre a confrontação dos 

dados levantados, as entrevistas, a aplicação e a análise de questionário. 

 A análise das duas vertentes contribuiu para o desenvolvimento das conclusões da 

pesquisa e para o direcionamento de pesquisas futuras. 

 A conclusão da pesquisa tem como objetivo responder as questões-problema do estudo 

e identificar os fatores potenciais e restritivos da implantação da mudança.  

 

1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

  

 O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta 

caráter introdutório com o objetivo de contextualizar o tema e a situação-problema a serem 

desenvolvidos ao longo do estudo. 

 O segundo capítulo apresenta uma revisão de literatura sobre lean manufacturing e 

gestão de mudanças. Além dos conceitos apresentados, este capítulo permite uma discussão 

abrangente sobre estes assuntos, gerando maior embasamento teórico. 

 O capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos propostos para a pesquisa 

empírica, com inspiração na revisão da literatura técnica e científica. 

 O capítulo 4 apresenta a discussão dos resultados obtidos na pesquisa, e o capítulo 5 

apresenta as conclusões finais do estudo e as sugestões para estudos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

  

 O levantamento bibliométrico foi realizado através da consulta aos periódicos 

disponíveis nas bases de dados Scopus (Elsevier), Web of Science (Thomson Reuters Scientific) 

e Scielo, acessadas através do Portal de periódicos da CAPES entre o período de 08 de 

dezembro de 2015 a 17 de janeiro de 2017.  

 Segundo Guedes e Borschiver (2005), a Bibliometria consiste em uma ferramenta 

estatística para o mapeamento, tratamento e gestão da informação e do conhecimento 

principalmente em sistemas de informação e de comunicação científicos e tecnológicos. 

  O levantamento dos dados foi baseado no modelo webbliomining (garimpagem de texto 

na internet), proposto por Costa (2010) que permite realizar uma análise preliminar do 

referencial bibliográfico disponível através da avaliação dos dados estatísticos. Este modelo é 

relacionado ao método KDD (Knowledge Discovery from data) que segundo Silva e Costa 

(2015), combina técnicas estatísticas e computacionais com o objetivo de reduzir a distância 

entre a grande quantidade de dados e a pequena quantidade de informação. 

 Segundo Goldschmidt e Passos (2005), a descoberta do conhecimento através das bases 

de dados é um processo composto pelas etapas: pré-processamento que relaciona a captação, 

organização e tratamento dos dados; mineração de dados (data mining) que busca os 

conhecimentos úteis e o pós-processamento que consiste no tratamento do conhecimento 

adquirido.  

 Nesse sentido, entende-se o KDD como um processo para geração do conhecimento 

gerado a partir de bases de dados (BOENTE, OLIVEIRA E ROSA, 2007). Segundo Silva et al. 

(2013), esse protocolo auxilia na tomada de decisões mais rápidas em várias áreas de 

conhecimento, pois permite a extração de conhecimento útil e interessante. 

 Em particular, dado o seu interesse específico, o presente levantamento em base de 

dados iniciou-se através da utilização das palavras-chave definidas nos objetivos da pesquisa: 

Produção enxuta (lean manufacturing) e gestão de mudança (change management).  

 A mesma combinação entre as palavras-chave e os conectivos boolianos “AND” e “OR” 

foi utilizada em todas as bases obtendo os resultados preliminares indicados no Quadro 1. 
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Quadro 1: Filtros de pesquisa e quantitativo de artigos preliminarmente identificados por base 

Fonte: Autora (2017)  

 

 O refinamento e a avaliação dos dados foram desenvolvidos para auxiliar na 

identificação dos artigos mais relevantes e alinhados com o objetivo da pesquisa. 

 

2.1.1 PESQUISA BASE DE DADOS SCOPUS (ELSEVIER) 

 

 A pesquisa na base Scopus foi desenvolvida a partir da inserção de dados nos campos 

de pesquisa conforme indicado no Quadro 2. 

Campos de busca Descrição 

Search for Lean manufacturing 

Add search for 

OR Produção enxuta 

AND Change management 

OR Gestão de mudança 

Types of search Article Title, Abstract, Keywords 

Subject áreas 
Physical Science 

Social Sciences & Humanity 

Quadro 2: Preenchimento dos campos de pesquisa 

Fonte: Base de dados Scopus 

  

 Após a primeira busca foram encontrados 415 documentos. Para o refinamento da 

pesquisa foram considerados todos os anos disponíveis na base e preenchidos os campos 

conforme Quadro 3. Após o refinamento dos dados, foram identificados 191 artigos. 

Subject area 
Engineering 

Business, management and accounting 

Languages 
English 

Portuguese 

Document Type 
Article  

Review 
Quadro 3: Campos de refinamento de pesquisa 

Fonte: Base de dados Scopus 

  

 A Figura 2 ilustra o levantamento cronológico dos documentos encontrados no período 

de 1984 a 2017. O gráfico apresenta um aumento significativo da quantidade de artigos 

relacionados ao tema a partir de 2006, alcançando o maior número de publicações nos anos de 

2006 e 2007.  

Conectores Palavras-chave 
Nº de artigos 

Scopus 

Nº de artigos 

 ISI Web of Science 

Nº de artigos 

Scielo 

  Lean manufacturing 

191 813 34 
OR Produção enxuta 

AND Change management 

OR Gestão de mudança 



22 
 

 

 
Figura 2: Quantidade de documentos por ano 

Fonte: Base de dados SCOPUS 

  

 Os resultados foram analisados quanto à fonte e classificados segundo o critério Qualis 

2015 em Engenharias III e interdisciplinar. Foram identificados 119 periódicos, sendo que 21 

desses apresentar classificação segundo o critério (Tabela 1).  

 # Fonte 
Qtde.  

Docs. 

Qualis CAPES 2015  

Engenharias III Interdisciplinar 

1 Omega 1 A1 - 

2 Control Engineering Practice 1 A2 - 

3 International Journal of Production Research  6 B1 B1 

4 Production and Operations Management 1 A2 - 

5 Computers in Industry 1 B1 B1 

6 Interfaces 1 B1 - 

7 International Journal of Computer Integrated Manufacturing 3 B1 - 

8 Journal of Intelligent Manufacturing 1 A2 - 

9 Journal of the Operational Research Society 1 B1 B1 

10 Business Process Management Journal 1 B3 - 

11 Engineering Management Journal 1 B2 - 

12 International Journal of Advanced Manufacturing Technology 1 B1 B1 

13 International Journal of Product Development 2 B3 - 

14 
International Journal of Productivity and Performance 

Management 
4 B3 - 

15 International Journal of Services and Operations Management 2 B3 - 

16 Journal of Manufacturing Technology Management 6 B3  

17 International Journal of Logistics Systems and Management  2 B3 B2 

18 International Review of Mechanical Engineering 1 B3 - 

19 Espacios 4 B5 B3 

20 Key Engineering Materials 1 B3 B2 

21 International Journal of Production Economics 5 A1 - 

Tabela 1: Classificação dos artigos critério Qualis 2015 
Fonte: Base de dados SCOPUS 

 

2.1.2 PESQUISA BASE DE DADOS WEB OF SCIENCE (THOMSON REUTERS 

SCIENTIFIC) 

 

 A pesquisa na base Web of Science foi desenvolvida a partir da inserção de dados nos 

campos de pesquisa conforme indicado no Quadro 4. 
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Campos de busca Descrição 

Pesquisa básica Lean manufacturing 

Adicionar outro campo 

OR Produção enxuta 

AND Change management 

OR Gestão de mudança 

Tipo de pesquisa TÓPICO 

Quadro 4: Preenchimento dos campos de pesquisa. 

Fonte: Base de dados Web of Science 

  

 Após a primeira busca foram encontrados 2067 documentos. O refinamento foi 

realizado conforme indicado no Quadro 5, resultando em 813 artigos. 

Campos de busca Descrição 

Categorias do Web of Science 

Engineering Manufacturing 

Engineering Industrial 

Management 

Engineering multidisciplinar 

Tipos de documentos 
Article  

Review 

Idioma 
Portuguese 

English  

Quadro 5: Campos de refinamento de pesquisa 

Fonte: Base de dados Web of Science 

 

 A Figura 3 ilustra o levantamento cronológico dos documentos, sendo considerados 

todos os anos disponíveis na base. Neste caso, o gráfico mostra um aumento significativo da 

quantidade de artigos relacionados ao tema a partir de 2011, alcançando o maior número de 

publicações nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 

 
Figura 3: Quantidade de documentos por ano 

Fonte: Base de dados Web of Science 

  

Os resultados encontrados na pesquisa foram também avaliados em relação à fonte, e 

classificados segundo o critério Qualis 2015 em Engenharias III e Interdisciplinar. Foram 

identificados 131 periódicos sendo 29 classificados segundo o critério (Tabela 2).  
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 # 

Fonte 
Quant. 

Documentos 

Qualis/ CAPES 2015 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

1 Technovation 5 A1 - 

2 European Journal of Operational Research  3 A1 A1 

3 Journal of Engineering and Technology Management  1 B1 - 

4 Applied Ergonomics 2 A2 A2 

5 International Journal of Production Research 112 B1 B1 

6 Production and Operations Management 4 A2 - 

7 Safety Science 3 A2 - 

8 Applied Mathematical Modelling  1 A2 A2 

9 International Journal of Computer Integrated Manufacturing 14 B1 - 

10 International Journal of Industrial Ergonomics 3 B1 B2 

11 Journal of Intelligent Manufacturing 6 A2 - 

12 Materials and Manufacturing Processes 2 B1 - 

13 Mathematical Problems in Engineering 3 B1 B1 

14 Quality and Reliability Engineering International 3 B1 - 

15 International Transactions in Operational Research  1 B1 B1 

16 Journal of The Operational Research Society  4 B1 B1 

17 Intern. Jrn. of Advanced Manufacturing Technology 44 B1 B1 

18 International Journal of Engineering Education 7 B1 B2 

19 International Journal of Productivity and Performance Management 6 B3 - 

20 Business Process Management Journal  1 B3 B2 

21 Journal of Applied Research And Technology  1 B3 - 

22 Journal of Engineering Education  1 B1 B2 

23 Journal of Manufacturing Technology Management  10 B3 - 

24 Decision Sciences  4 B4 - 

25 Journal of Manufacturing Systems 10 A2 - 

26 African Journal of Business Management  4 C B3 

27 Materials Science Forum  1 - B3 

28 International Journal of Production Economics 42 A1 - 

29 Int. Journal of Engineering Research and Development 1 C B5 

Tabela 2: Classificação dos artigos critério Qualis 2015 

Fonte: Base de dados Web of Science 

 

2.1.3 PESQUISA BASE DE DADOS SCIELO 

 

 A pesquisa na base Scielo foi desenvolvida a partir da inserção das palavras-chave e 

conectores conforme realizado nas outras bases de dados. Após a primeira busca foram 

encontrados 34 artigos. Neste caso, o refinamento de dados não foi realizado devido à 

quantidade de artigos encontrados. 

 A Figura 4 consolida o levantamento cronológico dos artigos. Neste caso, o gráfico 

indica uma similaridade da quantidade de publicações através dos anos, sendo 2010 o ano com 

maior quantidade de artigos sobre o tema. 
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Figura 4: Quantidade de documentos por ano 

Fonte: Base de dados Scielo 

 

A Tabela 3 consolida a divisão pela fonte dos artigos segundo o critério do Qualis 2015 

em Engenharias III e Interdisciplinar. 

 # Revista 
Quantidade de 

documentos 

Qualis/ CAPES 2015 

Engenharias III Interdisciplinar 

1 Gestão & Produção 18 B3 B1 

2 Produção (São Paulo. Impresso) 5 B3 C 

3 Rev. Adm. Contemp.  3 B4 B1 

4 Ambiente construído 2 B4 B1 

5 Revista de Administração Mackenzie  2 - B1 

6 Caderno CRH (UFBA impresso) 1 B3 A2 

7 Engenharia Agrícola (Online) 1 B2 B1 

8 Rev. Adm. (São Paulo)  1 - - 

9 RAE – Revista de admin. Empresas 1 B2 B1 

10 Tempo Social (USP Impresso) 1 B2 A1 

Tabela 3: Classificação dos artigos critério Qualis 2015 

Fonte: Base de dados Scielo 

 

 

2.1.4 RESUMO DAS PESQUISAS 

 

A Figura 5 ilustra a consolidação o resumo das pesquisas nas bases Scopus, Web of 

Science e Scielo para a definição do Núcleo de partida de pesquisa (MATIELI & ARAUJO, 

2015).  
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Figura 5: Resumo das pesquisas nas bases de dados 

Fonte: Adaptado Matieli e Araujo (2015) 

  

 Após pesquisa nas bases de dados, os artigos foram classificados pelo número de 

citações e realizou-se a leitura dos resumos para análise. Após a leitura dos resumos, observou-

se que apesar do grande número de artigos identificados apenas 23 possuíam efetivamente 

relevância sobre o assunto abordado. Foram identificados 05 artigos em duplicidade nas bases 
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Scopus e Web of Science. A Tabela 4 consolida o resultado final dos artigos selecionados da 

seleção em cada base.  

  Nome Autor(es) Fonte Ano 
Nº de 

citações 

Qualis 

Eng. III 

2015 

1 
Lean manufacturing: Context, practice bundles, and 

performance  
Shah, R., Ward, P.T.   

Journal of Operations 

Management  
2003 625 - 

2 
The benefits of lean manufacturing: What lean 
thinking has to offer the process industries  

Melton, T. 
Chemical Engineering 
Research and Design  

2005 99 - 

3 
 A business process change framework for examining 

lean manufacturing: A case study  
Motwani, J.   

Industrial Management 

and Data Systems  
2003 63 - 

4 An appropriate change strategy for lean success  Bhasin, S. Management Decision 2012 30 B1 

5 
How to identify and remove the barriers for a 

successful lean implementation  

Boyer, M., Sovilla, 

L.   

Journal of Ship 

Production 
2003 9 - 

6 

Identificação de oportunidades de pesquisa a partir de 
um levantamento da implantação da produção enxuta 

em empresas do Brasil e do exterior  

Saurin, T.A., 
Ribeiro, J.L.D., 

Marodin, G.A.  

Gestao e Producao  2010 6 B3 

7 
Impact of corporate culture on the adoption of the 

lean principles  
Bhasin, S.   

International Journal of 

Lean Six Sigma  
2013 4 B3 

8 
Lean production - An evaluation of the possibilities 
for an employee supportive lean practice   

 
 Hasle, P.   

Human Factors and 

Ergonomics In 

Manufacturing  
2014 4 - 

9 
Lean Leadership  fundamental principles and their 
application 

Dombrowski, U.; 
Mielke, T. 

46th CIRP Conference on 
Manufacturing Systems  

2013 1 - 

10 Lean indicators and manufacturing strategies  
Sanchez, AM; Perez, 

MP 

International Journal of 

Operations & Production 
Management  

2001 50 A1 

11 
Fundamental mindset that drives improvements 

towards lean production  

Yamamoto, Yuji; 

Bellgran, Monica 
Assembly Automation  2010 10 - 

12 

How do employees perceive their organization, and 
job when companies adopt principles of lean 

production?  

Seppala, P; Klemola, 

S 

Human Factors And 
Ergonomics In 

Manufacturing  
2004 17 - 

13 

How to carry out sustainable change? An analysis of 

introducing manufacturing cells in a Finnish 
engineering company  

Seppala, P 

Human Factors And 

Ergonomics In 
Manufacturing  

2006 3 - 

14 

The transfer of selected lean manufacturing 

techniques from Japanese automotive manufacturing 
into general manufacturing (UK) through change 

agents  

Herron, Colin; 
Hicks, Christian 

Conference On 
Manufacturing Research   

2008 18 - 

15 
Human performance in lean production environment: 

Critical assessment and research framework  

Genaidy, AM; 

Karwowski, W 

Human Factors And 
Ergonomics In 

Manufacturing  
2003 38 - 

16 

Human resource management strategies and practices 

in Just-In-Time environments: Australian case study 
evidence  

Power, D; Sohal, AS Technovation  2000 6 A1 

17 
A framework for organisational change management 
in lean manufacturing implementation  

Nordin, N., Md 

Deros, B., Wahab, 
D.A., Ab. Rahman, 

M.N.  

International Journal of 

Services and Operations 

Management 
2012 12 B3 

18 
Performance of organisations treating lean as an 

ideology 
Bhasin, S.   

Business Process 

Management Journal  
2011 12 B3 

19 
The effect of organizational culture on implementing 

and sustaining lean processes  

Pakdil, F., Leonard, 

K.M.  

Journal of Manufacturing 

Technology Management  
2015 0 B3 

20 
Gestão da mudança para um sistema de produção 

enxuta: Estado da arte e direções de pesquisa. 

Tortorella, G.L., 

Fogliatto, F.S.   
Espacios 2013 0 B5 

21 

Fatores influenciadores do sucesso da adoção da 
produção enxuta: uma análise da indústria de três 

países de economia emergentes 

Daniel A., Glaser-

Segura; Jurandir, 

Peinado; Alexandre 

Reis, Graeml. 

Rev. Adm. (São Paulo) 2011 1 - 

22 

Impact of Lean Production on Perceived Job 
Autonomy and Job Satisfaction: An Experimental 

Study 

Rodrıguez,D., 

Buyens, D., Van 

Landeghem,H., 
Lasio,V. 

Human Factors and 

Ergonomics in 

Manufacturing & Service 
industries 

2016 0 - 

23 
Diretrizes para avaliação dos impactos da produção 

enxuta sobre as condições de trabalho 

Tarcisio Abreu, 

Saurin; Cléber 
Fabricio, Ferreira. 

Produção (São Paulo. 

Impresso) 
2008 0 B3 

Tabela 4: Artigos selecionados Scopus, Web of Science e Scielo. 
Fonte: Autora (2017) 
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 Através do levantamento cronológico geral das bases de dados (Figuras 2, 3 e 4) foi 

possível perceber um aumento da quantidade de artigos publicados referentes ao lean 

manufacturing e gestão de mudança a partir dos anos 2000. Os artigos selecionados para este 

estudo foram publicados no mesmo período de tempo conforme indicado na Figura 6. As 

publicações ocorreram entre o período de 2000 a 2017, sendo 2003, 2012 e 2013 os anos com 

maior quantidade das publicações selecionadas. 

 

Figura 6: Quantidade de documentos por ano – Artigos selecionados 

Fonte: Autora (2017) 

 

2.2 O SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

 

A Toyota Motor Company localizada no Japão foi fundada em 1937 pela família Toyoda 

(WOMACK, JONES e ROOS 1997). Em 1945, o presidente Kiichiro estabeleceu uma meta de 

alcançar o nível da produção americana em três anos para garantir a sobrevivência da empresa 

(OHNO, 1997). Segundo Ohno (1997) a razão entre trabalhadores americanos e japoneses no 

período era de 1/9, ou seja, nove funcionários americanos desenvolviam as tarefas de um 

japonês. Em vista desse cenário, o engenheiro Taiichi Ohno sugeriu que os processos de 

produção utilizados pelos japoneses continham muitos desperdícios e que através da eliminação 

destes, seria possível aumentar a produtividade (OHNO, 1997). 

A empresa passava por um período de crise desde o fim da segunda guerra Mundial. Em 

1949, a Toyota dispensou grande parte da sua força de trabalho devido ao colapso das vendas 

e passou por uma das maiores greves de funcionários, finalizada apenas com o afastamento do 

presidente Kiichiro que se responsabilizou pelos fracassos gerenciais (WOMACK, JONES e 

ROOS, 1997).  
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Segundo Ohno (1997), o sistema de produção da Toyota surgiu da necessidade de uma 

produção de uma grande variedade de produtos e em pequenas quantidades para atender uma 

baixa demanda do mercado.  Na perspectiva de Shingo (1996), este sistema foi resultado de 

várias tentativas e erros visando competir com a produção em massa já disseminada pelas 

indústrias americanas e europeias.  

Os engenheiros Eiji Toyoda e Taiichi Ohno foram os pioneiros na implantação do 

Sistema Toyota de Produção (STP) caracterizado por uma produção mais enxuta, trabalhadores 

qualificados em todos os níveis da organização, máquinas flexíveis e automatizadas para 

produção de grandes volumes com alta variabilidade (WOMACK, JONES e ROOS, 1997). 

Segundo Ohno (1998), para a sustentação do sistema são necessários dois pilares: O Just 

in Time e a autonomação. O primeiro termo sugere que as entregas dos produtos devem ser 

feitas no momento certo quantidade certa através do acompanhamento do fluxo de produção 

desde o pedido do cliente (OHNO, 1997).  

O segundo princípio, consiste em máquinas que podem identificar e evitar problemas 

autonomamente. É considerado como uma transferência de inteligência do homem para a 

máquina, sendo necessária a adaptação de um simples movimento de um operador humano para 

reparar os problemas quando ocorre a parada da máquina (OHNO, 1997).  

O STP possui como fundamento básico a completa eliminação dos desperdícios, 

portanto a primeira etapa para a adoção do sistema é a identificação destes que são classificados 

em (OHNO, 1997): 

1. Superprodução 

2. Tempo disponível (espera) 

3. Transporte 

4. Processamento em si 

5.  Estoque disponível 

6. Movimento  

7. Produção de produtos defeituosos 

Visando a atender as necessidades do cliente seguindo o principio do Just in time, Ohno 

criou o conceito do Kanban – Quadro de sinalização. O fluxo de transferência de materiais foi 

avaliado na direção inversa do sentido convencional (processo inicial ao final) (OHNO, 1997). 

O método Kanban transmite informações sobre apanhar e receber ordens de produção, sendo 

este o meio pelo qual o Sistema Toyota de produção flui (OHNO, 1997). 

Além disso, a adoção do método permitiu reduzir o desperdício com os estoques uma 

vez apenas os pedidos dos clientes são produzidos (SHINGO, 1996). 
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Segundo Shingo (1996), existe uma divergência no entendimento do STP pelos 

consumidores, sendo as principais definições: Sistema Kanban, Sistema de Produção e Sistema 

que visa eliminar totalmente as perdas. O Sistema Toyota de Produção pode ser compreendido 

como a junção de todas essas definições: é composto por 80% de eliminação de perdas, 15% 

um sistema de produção e 5% um Kanban (SHINGO, 1996). 

Shingo (1996) resume os princípios básicos do STP 11 tipos (Quadro 6).  

# Princípio Descrição 

1 Custo Zero 

Para aumentar os lucros a única maneira é reduzir os  

custos e, para reduzir este, a única maneira é a eliminação completa das 

perdas. 

2 Estoque zero 
A produção deve ser realizada em lotes pequenos e em ciclos de produção 

reduzidos. 

3 Operações em fluxo 
Quanto mais conectados estiverem os processos iniciais e a linha de 

montagem, maior a efetividade do fluxo. 

4 
Redução do tempo de troca de 

ferramentas e matrizes 

A produção com estoque zero é caracterizada por alta diversidade e baixo 

volume sendo fundamental a redução dos tempos das trocas realizadas no 

processo. 

5 Eliminação das quebras e defeitos 
Deve ser adotada na empresa a política de interromper a máquina sempre 

que ocorrer um problema; 

6 
Fusão do balanceamento com a 

produção e com o estoque zero:  

O balanceamento e a produção mista permitiram eliminar o estoque e 

absorver as flutuações de carga. 

7 
Operações de fluxos totalmente 

integradas 

Eliminação das barreiras tradicionais criadas pela divisão dos trabalhos em 

seções. 

8 Redução do custo de mão de obra 

A melhoria dos movimentos humanos e a transferência de alguns desses 

para a máquina e a combinação das folgas marginais foram fundamentais 

para efetivação desse princípio.  

9 Da Mecanização à Autonomação Transferência de algumas atividades manuais para as máquinas. 

10 
Manter e desenvolver Operações-

padrão 

 Qualquer desvio dos padrões determinados era verificado para garantir o 

funcionamento das operações. 

11 Sistema Kanban 
Constitui uma ferramenta efetiva para o funcionamento do sistema de 

produção 

Quadro 6: Princípios básicos STP 
Fonte: Adaptado de Shingo (1996) 

 

O termo produção enxuta – lean production foi definido pelo pesquisador John Krafcik 

que assim chamou o sistema adotado pela Toyota devido a menor utilização de todos os 

recursos em comparação com a produção em massa (WOMACK, JONES E ROOS, 1997). O 

termo foi popularizado em 1990 por Womack, Jones e Roos com a publicação do livro A 

máquina que mudou o mundo. 

Segundo Krafcik (1988), a gestão da produção enxuta apresenta vários riscos – qualquer 

contratempo pode ocasionar a parada total da produção. Mas os ganhos potenciais são muito 

grandes quando comparados ao sistema de produção em massa. A maioria desses riscos pode 

ser neutralizada através da experiência de uma mão de obra bem treinada, fornecedores 

eficazes, e produtos bem desenvolvidos. 

Segundo Womack e Jones (1998), o pensamento enxuto permite especificar o valor, 

alinhar a sequência das atividades que agregam valor, realizar atividades sem nenhuma 
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interrupção, ou seja, menos esforço dos trabalhadores, espaço ocupado, máquinas tempo, mas 

atendendo todas as solicitações do cliente. O Quadro 7 consolida os princípios inerentes ao 

sistema de produção enxuta, catalogados pelos autores.  

# Princípio Descrição 

1 Valor 
O valor é definido pelo cliente final sendo significativo quando expresso como um 

produto específico. 

2  A cadeia de valor 

 Compreendem todas as atividades necessárias para levar o produto pelas tarefas 

gerenciais críticas - solução de problemas, gerenciamento da informação e produção 

física. 

3 Fluxo 
Após a definição do valor, o mapeamento da cadeia de valor e a redução dos 

desperdícios, este passo irá contribuir para que todas as próximas etapas fluam. 

4 Produção puxada  Produzir apenas o que o cliente demanda. O cliente é responsável por puxar o processo. 

5 Perfeição 
Após a aplicação das etapas anteriores, ocorrem à redução do esforço dos trabalhadores, 

tempo, espaço, custo e erros sendo apenas a perfeição do processo o próximo objetivo. 

Quadro 7: Princípios da produção enxuta 
Fonte: Adaptado de Womack e Jones (1998) 

 

 A procura pelas causas reais dos problemas e perdas é considerada como outra atividade 

importante adotada pela Toyota (SHINGO, 1996).  

As empresas automobilísticas foram obrigadas a passar por processos de mudança da 

produção evoluindo desde o método artesanal, para o modelo em massa e em seguida para o 

modelo enxuto (WOMACK, JONES E ROOS, 1997). Segundo Womack e Jones (1998) é 

possível adotar uma sequencia específica de etapa para alcançar resultados positivos (Quadro 

8), sendo que a etapa considerada mais complicada consiste em dar início ao processo de 

mudança.   

# Etapa Descrição 

1 Encontrar um agente de mudança 
Uma pessoa responsável por iniciar o processo e acompanhar todas as suas etapas 

de desenvolvimento e divulgação de todo o processo de mudança. 

2 Adquirir conhecimento 

Além da disposição para implantar a produção enxuta, os agentes de mudança e 

todos os gerentes devem dominar o conhecimento das técnicas de fluxo, produção 

puxada e perfeição, participando também de atividades de melhoria. Esse 

conhecimento deve ser repassado para as outras pessoas. 

3 
Encontrar uma alavanca para o 

processo de mudança 

É necessário encontrar ou iniciar uma crise para dar início ao processo de 

mudança. 

 

4 
Esquecer a grande estratégia no 

momento 

Ao eliminar os desperdícios dos processos, a organização deverá reavaliar sua 

base de custos, reduzir lead time e aumentando a flexibilidade, podendo alterar 

as perspectivas da empresa. 

 

5 Mapear a cadeia de valor 
Para conhecer todo o processo e propor novas mudanças é necessário mapear 

todas as atividades da produção etapa por etapa, por família de produto. 

6 

Começar o mais rápido possível 

com uma atividade importante e 

visível 

É necessário começar o processo o mais rápido possível com uma atividade 

específica para o envolvimento dos grupos de trabalho direto e os gerentes de 

todos os níveis da organização. 

 

7 Exigir resultados imediatos 
A equipe de melhoria e toda força de trabalho deve ser capaz de enxergar as 

mudanças ocorrendo diante deles na organização. 

8 Ampliar o escopo 

Quando a primeira rodada de melhorias é colocada em prática é necessário 

transpor a lógica do pensamento enxuto para as outras atividades ligadas a 

produção. 
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Quadro 8: Etapas para implantação da produção enxuta 
Fonte: Adaptado de Womack e Jones (1998) 

 

 

Os sistemas de produção e enxuto apresentam diferentes modelos de culturas 

organizacionais. Segundo Womack, Jones e Roos (1997) o sistema em massa adotado pela Ford 

caracteriza-se pela utilização de profissionais especializados para projetar produtos 

padronizados, produzidos por trabalhadores não qualificados e utilizando máquinas de alto 

custo que realizam apenas uma atividade e geram estoques excessivos de produção. Existe uma 

grande quantidade de trabalhadores indiretos para controlar a produção, a qualidade é realizada 

apenas ao final da linha de montagem gerando um elevado número de retrabalho. Além disso, 

nesse sistema o trabalhador da fábrica não possui a oportunidade de desenvolver uma carreira. 

No processo de produção enxuta o trabalho é executado utilizando metade dos recursos 

necessários para a produção em massa como espaço de fabricação, estoques, esforços de 

trabalho. O tempo da atividade é menor, pois o trabalho é padronizado e os operadores seguem 

o ritmo do processo.  O processo resulta também em menos defeitos, pois a inspeção da 

qualidade é realizada durante o fluxo de produção. A produção exige maior número de 

qualificações profissionais em um ambiente de equipe (WOMACK, JONES E ROOS, 1997).  

Mann (2010) apresenta as diferentes características culturais dos sistemas de produção 

em massa e enxuto em relação aos estoques, acompanhamento de produção e processos de 

melhoria (Quadro 9). 

Atributo Cultural Cultura produção em massa Cultura produção enxuta 

Estoques 

Gestão por sistemas computacionais Gestão visual. 

Coordenado por ordens pré-definidas Coordenados por ordens de reposição. 

Estoques em almoxarifados ou estoques 
automatizados 

Estoques realizados em racks com FIFO (First -In - 
First-Out). 

Mantidos em containers 
A quantidade e o número de containers são especificados 

de acordo com a necessidade. 

Controle da produção 

Verificada no fim do turno, no início do 

próximo turno ou no fim da semana. 

Verificada por líderes da equipe várias vezes em uma 
hora. 

Verificada por supervisores quatro ou mais vezes por 

turno. 

Verificada por supervisores e gerentes 

Verificada pelos gestores do fluxo de valor uma ou duas 
vezes durante o turno. 

Atualizada para todos os membros da equipe em reuniões 

realizadas diariamente. 

Processo de melhoria 

Realizadas por equipes técnicas de projetos 
Podem ser, e rotineiramente são iniciadas por qualquer 

membro da equipe, incluindo operadores. 

As mudanças devem ser especificamente 
desenhadas 

Existem estruturas para incentivar os colaboradores a 
sugerirem melhorias 

Não existem mudanças entre os projetos oficias 
Os processos de melhoria ocorrem continuamente 

 

Resolução de 

problemas 

Faça o que for necessário para alcançar o 
objetivo de produção 

Registrar imediatamente a ocorrência de perda, 
interrupção. 

O trabalho ocorre ao redor dos problemas 

  

Estabeleça contra medidas temporárias no local caso seja 

necessário atender o cliente 

Distribua tarefas para identificar e eliminar a causa dos 
problemas. 

Quadro 9: Atributos culturais da produção em massa e enxuta 
Fonte: Adaptado de Mann (2010) 
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2.3 MUDANÇA ORGANIZACIONAL E GESTÃO DA MUDANÇA 

 

Segundo Ohno (1997), a capacitação da equipe da produção no Sistema Toyota de 

Produção é fundamental para que as pessoas consigam pensar flexivelmente e serem capazes 

de lidar com a mudança. A chance de sucesso no processo de mudança varia de acordo com 

cada organização dependendo da sua estrutura, sistemas, estratégias e recursos humanos. Para 

aumentar a probabilidade de sucesso é importante planejar a mudança e mapear todos os fatores 

críticos que levam a um projeto bem sucedido (HADDAD e KOTNOUR, 2015). A análise 

realizada por Lines et al. (2015) em projetos de mudança mostraram que, apesar de 

apresentarem diferentes escopos, tamanhos e durações em todos os projetos percebeu-se a 

existência de resistências. 

Nesse sentido, Kotter e Schlesinger (2008) apontam que poucos projetos de mudanças 

das organizações tendem a falhar completamente, mas poucos também tendem a ser um 

sucesso. Várias são as situações de mudanças enfrentadas pelos gerentes e líderes, por exemplo, 

novas regulamentações governamentais, novos produtos crescimento, aumento da 

competitividade, desenvolvimento tecnológico e mudanças na força de trabalho.  

Na perspectiva de Kotter (1997), as empresas cada vez mais são cobradas para redução 

de custos, melhoria da qualidade, encontrarem novas oportunidades e aumentar a produtividade 

desenvolvendo assim processos de mudança que nem sempre geram resultados positivos, o que 

leva consequentemente a um quadro de desperdício de recursos e funcionários frustrados.  

O Quadro 10 consolida os oito principais e mais comuns erros cometidos em um 

processo de gerenciamento de mudança propostos pelo autor. 

# Erros Características Processo de mudança a ser adotado 

1 
Permitir complacência 

excessiva 
O projeto se inicia sem o estabelecimento de um senso 

de urgência para equipe 
Estabelecimento de um senso de urgência. 

2 
Falhar na coalizão 

administrativa forte 

O projeto pode apresentar progresso aparente por algum 

tempo apenas podendo sofrer com a ação de forças 

contrárias. 

Criação de uma coalizão administrativa 

3 
Subestimar o poder da 

visão 

É um dos elementos mais importantes para 
transformações bem sucedidas. A ausência dela pode 

fazer com que a mudança siga a direção errada e gerem 

projetos confusos. 

 

 

Desenvolvimento de uma visão estratégica 

 

 

4 
Comunicar a visão de 

forma ineficiente 
Sem a comunicação confiável os funcionários não serão 

conquistados para fazer parte da mudança. 
Comunicação da visão da mudança 

5 
Permitir obstáculos que 

bloqueiam a nova visão 
Funcionários apoiam a visão, mas se sentem imponentes 

frente aos obstáculos. 

Como investir de empowerment os 

funcionários para as ações abrangentes 

6 
Falhar na criação de 

vitórias em curto prazo 

Verdadeiras mudanças levam tempo, sem a definição de 

metas em curto prazo os esforços para a estratégia de 
mudança podem perder o impulso. 

Realização de conquistas em curto prazo. 

7 
Declarar prematuramente 

a vitória 

As mudanças devem estar profundamente assimiladas 

para ser declarado, o processo pode levar até 10 anos. Os 

métodos podem estar frágeis e sujeitos a regressão. 

Consolidação de ganhos de produção de 
mais mudanças 
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8 

Negligenciar a 

incorporação sólida de 

mudanças à cultura 

corporativa 

A mudança só é estabelecida quando "se torna a maneira 

de fazermos as coisas por aqui", penetrando na unidade 

de trabalho ou corpo empresarial. Até então estarão 

sujeitas à deterioração quando as pressões forem 
removidas 

Estabelecimento de novos métodos na 
cultura 

Quadro 10: Os oito erros e os processos de mudança 
Fonte: Kotter (1997) 

  

 O processo de mudança sem uma gestão bem estruturada está sujeito a cometer erros e 

gerar resistências durante toda implantação e desenvolvimento. Neste sentido, Armenakis et al. 

(1999) apresenta três fatores comuns a todos os processos de mudança: as características da 

organização; o contexto e os processos. As características são específicas de cada organização 

e podem ser classificadas em mudança fundamentais que ocorrem para atender demandas 

externas como novas regulamentações do governo, e incrementais que se refere ao meio interno 

da organização, em direção aos seus objetivos e metas (WALKER, ARMENAKIS E 

BERNERTH, 2007). 

 O contexto está relacionado às forças e condições existentes em ambientes internos e 

externos da organização, e os processos às ações que direcionam o processo durante a 

instituição da mudança (ARMENAKIS et al., 1999).  

 Na perspectiva de Walker, Armenakis e Bernerth (2007) outro fator pode ser adicionado 

a esses três: as diferenças individuais existentes dentro de uma organização. As organizações 

possuem uma grande variedade de indivíduos que apresentam diferentes características e 

personalidades e influenciam nas atitudes e comportamento da empresa. Essas diferenças criam 

visões diferentes sobre o processo de mudança podendo criar pensamentos de resistência ou 

aceitação do processo.  

 Na perspectiva de Ford, Ford e Mcnamara (2002), as resistências podem ser entendidas 

como uma realidade construída na qual os indivíduos operam. Os indivíduos possuem 

diferentes percepções sobre o meio e dessa forma, dedicam-se a diferentes ações e apresentam 

resistências de acordo com a realidade que vivem. Neste sentido, os autores propõe o 

entendimento das resistências como o produto das conversas informais que ocorrem dentro de 

uma organização. A resistência a mudanças é uma realidade social construida através de três 

tipos de conversas: Complacência, resignação e cinismo. 

 As conversas complacentes são construidas com base nos histórico de projetos de 

sucesso. As pessoas envolvidas nesse tipo de conversação defendem que nenhuma mudança é 
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necessária uma vez que já existe um modelo como referência de sucesso, esse modelo pode no 

máximo ser repetido no futuro; as pessoas apresentam satisfação e contentamento com o 

ambiente de trabalho da maneira como está definido no momento (FORD, FORD E 

MCNAMARA, 2002). 

 As conversas resignadas e com cinismo são construídas a partir de um histórico de 

projetos fracassados. No caso das resignadas, as pessoas defendem a ideia de que como já 

ocorreram projetos mal sucedidos, possivelmente uma nova mudança também não irá 

funcionar. Não existe uma satisfação com o ambiente de trabalho existente, mas também não 

existe esperança de mudança (FORD, FORD E MCNAMARA, 2002). 

 No caso das conversas com cinismo, as pessoas apresentam um perfil de 

desapontamento, ilusão e traição pelos gestores. Essas conversas incluem ataques a aos 

responsáveis pela mudança sendo estes descritos como incompetentes, preguiçososas ou ainda 

como  pessoas desonetas, egoístas e que não inspiram confiança. Essas pessoas acreditam que 

nenhum processo de mudança ou responsável poderá ter sucesso na organização (FORD, FORD 

E MCNAMARA, 2002). 

 Ainda segundo Ford, Ford e Mcnamara (2002), para evitar esses tipos de resistências é 

necessário que as conversas informais sejam trazidas para o primeiro plano da organização para 

serem examinadas. Isso é possível através da existencia de um bom processo de comunicação 

que envolva todos os níveis hierárquicos. 

 Neste mesmo sentido, Kotter (1997) defende em seu estudo três padrões que 

caracterizam uma comunicação ineficaz: 

 A visão da transformação é boa, porém a forma de divulgação é ineficaz por meio de 

poucas reuniões; 

 A comunicação da mudança é eficaz, porém os participantes ficam em silêncio; 

 Comunicação eficaz com a utilização de boletins e discursos, mas ainda existem grupos 

opostos à visão da mudança o que diminui a confiança na mensagem divulgada.  

 A comunicação efetiva é fundamental para que as pessoas saibam com que proposta de 

mudança elas devem estar alinhadas, quem são os envolvidos e como devem prosseguir com 

suas determinadas ações (BOX e PLATTS, 2005). Comunicar as pessoas envolvidas o processo 

de mudança antes que ele ocorra pode auxiliar na superação das resistências (KOTTER e 

SCHLESINGER, 2008).  
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 Para Battilana et al. (2010) as três principais atividades associadas ao processo de 

mudança são:  

 Comunicar a necessidade da mudança; 

 Mobilização das pessoas para apoiar a mudança e;  

 Avaliar a implantação do processo. 

 O comprometimento das pessoas envolvidas no processo também é um fator importante 

para o sucesso das transformações organizacionais. Parish, Cadwallader e Busch (2008) 

realizaram um estudo sobre o papel do comprometimento dos funcionários para o sucesso das 

mudanças organizacionais. Os resultados indicaram que a qualidade do relacionamento entre 

gerentes e operários, motivação do trabalho e a autonomia dos funcionários influenciaram 

diretamente no comprometimento com a mudança.  

 Um estudo foi desenvolvido por Hill et al. (2012) para compreender como as respostas 

dos colaboradores variam com a implantação da mudança nos diferentes níveis hierárquicos da 

empresa. Para isso, metodologia utilizada pelos autores foi baseada nos dois tipos de 

comprometimento propostos por Herscovitch e Meyer (2002): o compromisso afetivo com a 

mudança que significa o desejo de dar apoio à mudança baseado em suas próprias crenças; e o 

compromisso normativo com a mudança relacionado ao senso de obrigação de dar o apoio à 

mudança, como uma obrigação. Os resultados mostraram que as reações dos operadores em 

relação à mudança variam de acordo com o distanciamento destes em relação à equipe da alta 

gerência.  

 Em relação à comunicação, os autores defendem que para desenvolver o 

comprometimento dos colaboradores, deve existir uma mistura entre os dois tipos de 

comunicação: top-down - comunicação realizada dos níveis superiores de uma organização para 

os níveis inferiores; e bottom-up – comunicação dos níveis inferiores para os superiores.  

 Outro resultado observado na pesquisa por Hill et al. (2012), foi em relação ao perfil da 

liderança. Os operadores apresentam alto nível de comprometimento trabalhando com gestores 

que apresentaram o estilo de liderança mais transformador. As lideranças transformadoras 

motivam os seus seguidores a transcender da visão em seus próprios interesses para uma visão 

dos interesses coletivos. 

 A capacitação dos trabalhadores através do treinamento em novas habilidades para o 

desenvolvimento do conhecimento dentro das organizações é outra forma dos gestores lidarem 

com as potenciais resistências. O gestor deve oferecer o apoio até emocional quando necessário 
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aos funcionários gerando uma relação de confiança entre eles (KOTTER e SCHLESINGER, 

2008). As relações de confiança podem ser consideradas como um fator importante para o 

sucesso organizacional principalmente no que se referem aos recursos humanos (ZEFFANE, 

2003). 

Dombrowski e Mielke (2013) resumem em seus estudos baseados na literatura os cinco 

princípios básicos do Sistema de liderança lean: 

 Cultura de melhoria: busca pela perfeição; as falhas são oportunidades de melhoria; 

 Autodesenvolvimento: Líderes lean são modelos, portanto novas habilidades de 

liderança são necessárias; 

 Qualificação: Desenvolvimento em longo prazo dos colaboradores;  

 Gemba: Gestão do chão de fábrica; decisões baseadas no conhecimento de primeira 

mão; 

 Hoshin karin: Focada no cliente; alinhamento dos objetivos em todos os níveis. 

Mudanças organizacionais resultam com frequência em resistências humanas.  Embora 

os gestores tenham consciência sobre esse fato, à preparação que deve ser realizada antes da 

mudança para avaliar os grupos e os fatores de resistência não é realizada com frequência 

(KOTTER e SCHLESINGER, 2008).  

Segundo Kotter e Schlesinger (2008), para compreender a resistência, os gestores devem 

considerar quatro razões mais comuns: 

 As pessoas focam seus próprios interesses e não nos da organização;  

 Falta de entendimento da mudança e suas implicações: Ocorre quando não existe uma 

relação de confiança entre o agente da mudança e a equipe envolvida; 

 A crença de que mudanças não fazem sentido na organização: Alguns enxergam apenas 

os custos e não os benefícios da implantação da mudança; 

 Baixa tolerância à mudança; As pessoas resistem às vezes porque temem não serem 

capazes de desenvolver as novas competências requeridas. 

Rusly, Sun e Corner (2015) apresentaram seis categorias distribuídas nos níveis 

individuais e organizacional, relacionadas ao processo de aquisição do conhecimento e que 

contribuem para o sucesso das mudanças implantadas. Nos níveis individuais foram 

consideradas quatro categorias: necessidade de conhecimento, apoio da gerência, conhecimento 

e adaptabilidade; no nível organizacional foram consideradas duas categorias: aprendizagem e 

comunicação.  

A aquisição do conhecimento nos níveis individuais envolve a habilidade de reconhecer, 

assimilar e aplicar o novo conhecimento. Esse processo requer um receptor capaz de integrar 
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esse novo conhecimento dentro da sua base pré-existente. Os profissionais que não são capazes 

dessa integração encontram dificuldades em se ajustar a mudança (RUSLY, SUN e CORNER, 

2015). 

No nível organizacional a aprendizagem pode ser desenvolvida a partir de programas 

de treinamentos e coaching; um meio de comunicação eficiente também é essencial para 

melhorar as interações e a transferência de conhecimento (RUSLY, SUN e CORNER, 2015). 

A existência de um responsável específico pelo processo de mudança, também auxilia 

na transferência de conhecimento, uma vez que este é responsável pelo claro entendimento de 

todos os envolvidos com a mudança. Os resultados estudo desenvolvido por Lines et al. (2015), 

apontam que as empresas que não possuíam um responsável formal pela mudança apresentaram 

um nível de resistência maior do que as outras. O alto nível de envolvimento do agente de 

mudança resultou em menores resistências, portanto os agentes devem apresentar um 

envolvimento diário e contribuir com os resultados dos projetos atuais dentro do processo de 

mudança. 

O oitavo erro apresentado por Kotter (1997) consiste na negligência da incorporação 

sólida de mudanças à cultura corporativa. Segundo o autor, o estabelecimento de novos métodos 

na cultura permite que as mudanças não sejam deterioradas quando a pressão sobre o processo 

diminui. A cultura compreende normas de comportamento - que representam as ações comuns 

de um grupo e os valores - que representam as preocupações importantes e metas que são 

compartilhados entre os grupos de pessoas e influenciam o comportamento humano, pois é 

muito difícil de ser alterada (KOTTER, 1997). 

Chu (2003) define cultura organizacional como um sistema de ações compartilhadas, 

valores e crenças que se desenvolve dentro da organização e serve como guia do 

comportamento dos trabalhadores; é um sentimento inconsciente e coletivo dos indivíduos 

sobre bem e o mal, o normal e o anormal. Este sistema de valores serve como referencia para 

as rotinas diárias, e execução de tarefas.  

 Segundo Goodman e Loh (2011), é importante reconhecer que mudanças 

organizacionais na verdade referem-se às mudanças na própria equipe de trabalho.  Os lideres 

das equipes devem primeiramente entender as mudanças e suas implicações para as pessoas. 

Em seguida, devem ouvir as pessoas e compreender o motivo das resistências.  

 Maheshwari e Vohra (2015) defendem que, a natureza fundamental da mudança onde o 

comportamento e atitudes dos empregados possuem um importante papel leva a formação de 

percepções que influencia diretamente na resposta dos funcionários em relação à mudança. 

Baseados nessas percepções eles respondem alterando suas atitudes e comportamento para uma 
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resposta positiva apresentando disposição para mudar ou negativa apresentando resistência à 

mudança. 

A melhor maneira de mudar a cultura não é primeiramente mudar a forma como as 

pessoas pensam e sim a forma como elas agem. É necessário que as organizações definam o 

que querem fazer e a forma como pretende agir, para fornecer treinamentos e então fazer o que 

for necessário para reforçar esse comportamento (SHOOK, 2010). 

Kirsch, Chelliah e Parry (2011) evidenciam seis fatores críticos que impactam no 

desempenho da mudança e no estabelecimento de novas culturas organizacionais (Quadro 11). 

Fatores críticos que impactam mudanças 

1 Turbulências 

A turbulência está relacionada ao estágio, a quantidade de mudanças adotadas, o ritmo e aos 

riscos envolvidos. Os agentes da mudança tendem a encontrar uma resistência significativa 

em culturas que apresentam um alto grau de “evitar incertezas”. Essas culturas possuem 

baixos níveis de mudanças relacionadas a novas formas de trabalhos, alteração do tamanho 

e restruturação. 

2 Recursos 

Em culturas orientadas para o trabalho em equipe tendem a apresentar processos de trabalho 

mais eficientes, e equipes fortemente integradas e a colaboração de todos facilita o ambiente 

da mudança. Culturas coletivistas tendem a ter mais processos e mais demanda para os 

funcionários. Essas necessidades requerem recursos.  

3 Direcionamento alinhado 

A variedade de informações relacionadas ao entendimento e a concordância da mudança 

com a visão da empresa, a confiança na liderança executiva e a comunicação eficaz 

representam importantes fatores. 

4 Mudança da liderança 

 O alto nível de comprometimento e apoio é necessário em culturas que precisam de 

orientação das equipes, mas possuem uma distribuição de poder muito desigual dentro das 

relações de subordinação. Relações fortes e próximas irão ser fortemente afetadas pelas 

características culturais. 

5 Atividades de trabalho 

 O nível de envolvimento e participação dos empregados no processo de planejamento d 

mudança e o grau de responsabilidade a eles estabelecido afetam as características culturais 

– A participação e a definição de responsabilidades estão fortemente relacionadas à maneira 

como as pessoas agem dentro de uma cultura, e isso influenciam as expectativas de cada uma 

em relação às atividades de trabalho e as relações de subordinação.  

6 Energia emocional 
Um alto nível de orientação em longo prazo da equipe pode ser considerado para o efeito 

positivo na paixão e energia do processo. 

Quadro 11: Fatores críticos que impactam mudanças 

Fonte: Adaptado de Kirsch, Chelliah e Parry (2011) 

 

 Chu (2013) apresenta uma discussão sobre a importância de outro fator no sucesso da 

implantação das mudanças – o empowerment. Esse fator faz com que os indivíduos sejam 

encarregados de suas próprias responsabilidades enquanto atingem e excedem seus próprios 

objetivos e os da empresa através da mesma visão de mudança. Esse fator faz com que os 

trabalhadores acreditem neles mesmos como uma força necessária para a mudança. O mesmo 

autor defende que os principais elementos que contribuem para o sucesso da implantação das 

mudanças são o comprometimento da gestão da mudança, educação e comunicação, 

participação e envolvimento das pessoas no planejamento da mudança e a avaliação do 

desempenho das pessoas em longo prazo.  

 A cultura deve ser desenvolvida dentro da organização de forma que as pessoas se 

sintam dispostos a contribuir com o sucesso das implantações (CHU, 2003). O modelo ilustrado 
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na Figura 7 pode ser utilizado como guia para o sucesso do gerenciamento das mudanças (CHU, 

2003).  

 

Figura 7: Cultura organizacional - Gerenciamento de mudança 

Fonte: CHU (2003) 

  

2.4 A GESTÃO DA MUDANÇA NA IMPLANTAÇÃO DO LEAN 

MANUFACTURING 

 

Uma grande diferença existente entre o processo de produção em massa e a produção 

enxuta consiste na definição dos objetivos finais – no primeiro caso as metas são limitadas, ou 

seja, um produto possui uma quantidade aceitável de erros, defeitos, uma quantidade mínima 

de estoque e baixa variedade de produtos (WOMACK, JONES e ROOS, 1997). No caso da 

produção enxuta, o quinto princípio segundo Womack e Jones (1998) consiste na busca pela 

perfeição – estoque zero, ausência de defeitos e variabilidade de produtos. Essa busca pela 

perfeição pode gerar resistências no momento da implantação. 

Womack, Jones e Roos (1997) apontam que para as equipes de trabalho prosperarem, a 

empresa deve fornecer uma contínua variedade de desafios para que os funcionários sintam que 

suas qualificações estão sendo utilizadas e que estão sendo valorizados pelos vários 

conhecimentos adquiridos, facilitando assim a aceitação do processo de mudança. 

Na perspectiva de Womack e Jones (1998), é necessário desenvolver uma organização 

que seja capaz de canalizar o fluxo de valor criado com a mudança impedindo que ele seja 

interrompido após os esforços da primeira implantação. Para isso é importante criar uma 

estratégia prática para utilizar todos os recursos que estão sendo liberados. 

Implantações de sucesso requerem uma estratégia controlada e sistematizada voltada 

para a cultura da organização (BHASIN, 2012). Kotter (1997) destaca a importância da 

definição da visão para a estratégia da mudança. Segundo o autor, a visão refere-se ao quadro 

do futuro com comentários sobre a razão pela qual as pessoas devem fazer parte desse futuro. 

A visão adequada deve atender a três objetivos importantes:  
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 Esclarecer a direção geral da implantação; 

 Facilitar grandes mudanças através da motivação de ações que não atendem diretamente 

os interesses imediatos dessas pessoas; 

 A visão auxilia no alinhamento das pessoas envolvidas, coordenando de maneira eficaz 

as ações desenvolvidas; 

Para que o sucesso da implantação do lean aconteça, as empresas devem ser capazes de 

desenvolver processos que se mantenham ao longo do tempo, apresentar uma cultura 

apropriada, e precisam tratar o lean como um negócio, com uma estratégia de mudança bem 

definida e com uma vasta aplicabilidade pelos setores da organização (BHASIN, 2011).  

Womack e Jones (1998) acreditam que se deve criar uma mentalidade na qual o fracasso 

temporário em busca do objetivo proposto seja considerável aceitável, porém o volume de 

melhorias de desempenho nunca pode ser considerado como suficiente.  

Neste sentido, Pakdil e Leonard (2015) afirmam que para adoção de uma estratégia de 

mudança adequada, os gestores devem inicialmente conhecer a organização. O desafio da 

implantação e sustentação de qualquer processo lean consiste na necessidade de identificar 

previamente qual a estrutura organizacional precisa existir para garantir o sucesso.  

Os princípios e ferramentas desenvolvidos e utilizados pelos japoneses, quando 

implantados em um ambiente organizacional diferente pode criar um conflito com a cultura já 

existente no local; esta divergência pode atrasar a adoção e o desempenho do processo. Os 

gestores devem primeiramente conhecer toda a dimensão organizacional para então realizar as 

mudanças. Desenvolver uma estratégia e mudança é um recurso muito importante para qualquer 

mudança organizacional (PAKDIL e LEONARD, 2015). 

Os motivos da implantação do lean também devem estar bem definidos para iniciar o 

processo de mudança. Saurin et al. (2010) apresentaram em seus estudos alguns dos motivos 

principais, sendo que duas razões apresentam destaque: Necessidade de melhorar a 

competitividade e adequação da produção enxuta no combate a problemas críticos da produção. 

Além dessas, foram citadas: 

 Exigências dos clientes;  

 Redução de desperdícios;  

 Aumento da capacidade sem aumentar a força de trabalho;  

 Aumentar a margem de lucro;  

 Reduzir lead time para aumentar vendas; 

 Sair da zona de conforto antecipando futuras dificuldades;  

 Característica de melhoria contínua. 
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A implantação do lean nas organizações inicia-se em diferentes condições, portanto os 

gestores devem reconhecer que não existe uma única fórmula de implantação. Cada empresa é 

única e possui diferentes problemas e restrições, portanto replicar a estratégia de outra empresa 

pode afetar os resultados da implantação. 

Segundo Melton (2005), lean pode ser aplicado em qualquer processo de negócio dentro 

das empresas. O desafio é saber até que ponto se sabe sobre a organização, por exemplo, as 

maneiras de trabalho, o que os clientes do processo de negócio realmente valorizam, e como o 

negocio opera e precisa operar. O sucesso da implantação vai depender das características da 

organização, pois nem todas irão aplicar o mesmo grupo de práticas. Dessa forma, a aplicação 

das ferramentas lean deve ser entendida considerando o contexto cultural da organização 

(SHAH e WARD, 2003). 

Na perspectiva de Bhasin (2013), lean precisa ser compreendido como uma filosofia do 

negócio, quanto mais se acredita nessa doutrina mais fácil será transformar e colher os 

benefícios.  

A estrutura gerenciamento de mudança adotada pela empresa consiste no 

comprometimento da gerência da organização em tornar a implantação do lean uma prioridade 

dentro do ambiente de negócios (MOTWANI, 2003). 

O gerenciamento é definido por Kotter (1997) como um conjunto de processos para 

manter um sistema de pessoas e tecnologias em bom funcionamento. Já a liderança consiste em 

processos que criam organizações e as adapta para modificar significativamente circunstâncias. 

A liderança define o futuro, alinha o pessoal a essa visão e inspira a ação apesar dos obstáculos. 

Nordin et al. (2012) defendem que a liderança e comprometimento da gerência são os 

fatores de sucesso mais críticos no lean manufacturing seguido da comunicação, 

desenvolvimento da equipe, preparação cultural a autonomia dos empregados. O gestor deve 

dar o direcionamento e detalhar as atividades de cada departamento. 

Após a identificação da necessidade da mudança, e necessário ter uma liderança e 

direção clara e consistente e criar um forte time de agentes de mudança. É importante que as 

pessoas que lideram o os projetos de mudança devem ter as competências, habilidades e atitudes 

para implantar o as ferramentas, técnicas e processos lean (NORDIN et al., 2012).  

O pensamento enxuto apresenta ideias anti-hierárquicas e pró-democráticas, pois os 

trabalhadores são responsáveis por inspecionar seu próprio trabalho desenvolvendo múltiplas 

habilidades, o que tende a eliminação dos níveis gerenciais. Uma liderança firme é necessária 

para que os trabalhadores transitem da forma tradicional de trabalho para as novas atividades. 

(WOMACK e JONES, 1998).  
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Womack e Jones (1998) apontam para a existência de uma transição crítica no momento 

em que os gestores devem se tornar treinadores e os funcionários proativos. 

Segundo Dombrowski e Mielke (2013), o fator de sucesso principal para a implantação 

é o envolvimento dos trabalhadores nas melhorias diárias o que pode ser alcançado pela 

liderança lean. Esse estudo está alinhado com a primeira etapa de implantação da produção 

enxuta proposta por Womack e Jones (1998) que fala sobre a necessidade de se definir um 

agente da mudança. A cooperação entre empregados e líderes e seu mútuo esforço para a 

perfeição, mantendo o foco no cliente em todos os processos e o desenvolvimento em longo 

prazo de empregados e lideres, são importantes ações s serem adotadas. Os autores definiram 

com base em suas pesquisas os cinco princípios básicos da liderança lean: 

 Cultura de melhoria contínua: Busca pela perfeição; Falhas são possibilidades de 

melhoria; 

 Autodesenvolvimento: Modelos de lideres lean; Novas competências de lideranças são 

necessárias. 

 Qualificação: Desenvolvimento em longo prazo de empregados; aprendizagem 

contínua; 

 Gemba: Gerenciamento do chão de fábrica; decisões baseadas no conhecimento em 

primeira mão; 

 Hoshin Karin: Foco no cliente; Alinhamento dos objetivos em todos os níveis.  

A definição dos agentes de mudança pode auxiliar no trabalho da liderança dos projetos 

de implantação. Esses agentes segundo Herron e Hicks (2008) devem ser treinados nos 

princípios básicos da melhoria contínua, e apresentar competências adequadas para liderança 

das equipes. Para evidenciar o progresso total e discutir a importância dos problemas como 

barreiras de mudança dentro de uma organização, eles devem ter o poder de tomada de decisões.  

Os principais passos para uma transição de sucesso para o sistema lean são avaliar a 

preparação da mudança, liderança e direcionamento, sistema de agentes de mudança, 

comunicação efetiva, capacitação dos colaboradores, e sustentar a mudança por sistemas e 

controles (DOMBROWSKI e MIELKE, 2013). 

Os resultados do estudo indicaram uma preparação para a mudança através do 

estabelecimento da urgência da mudança especialmente entre os níveis de gestão. Este resultado 

confirma a necessidade da implantação do terceiro passo de implantação da produção enxuta 

que consiste em encontrar uma alavanca para iniciar a mudança (WOMACK e JONES, 1998). 

As organizações devem preparar seus empregados para utilizarem seu tempo em promover o 

lean (NORDIN et al., 2012) facilitando o processo de aceitação da mudança. 
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Segundo Bhasin (2012), as empresas ao se concentrarem nos resultados tangíveis, se 

esquecem dos aspectos intangíveis relacionados à cultura e mudanças. Dentro da filosofia lean, 

não existe um produto final nem um fim do processo, pois se trata de um processo contínuo que 

requer recursos humanos e financeiros. 

A principal causa do sucesso da empresa além da adoção das ferramentas comuns do 

lean consiste na criação de uma única linguagem de comunicação com uma abordagem mais 

compreensiva a todos os colaboradores e puxando todos para a mesma jornada de implantação 

(MOTWANI, 2003).  

Neste sentido Seppälä (2006) defende que para alcançar o sucesso da produção enxuta, 

as pessoas envolvidas devem formar uma rede de boas comunicações, colaboração e troca de 

informações. 

A comunicação em empresas com a filosofia lean tende as ser abertas, diretas e menos 

formais sendo caracterizadas como gestão participativa (POWER e SOHAL, 2000). Algumas 

empresas adotam iniciativas para melhorar a comunicação abrindo o espaço para sugestões, 

discussão de problemas, criando um ambiente de confiança entre os empregados (MOTWANI 

2003). 

Kotter (1997) aponta para a falha na comunicação da visão da mudança. Segundo o 

autor, os gerentes não se comunicam direito ou inadvertidamente enviam mensagens 

inconsistentes resultando na interrupção das transformações. 

O estudo realizado por Segura, Peinado e Graeml (2011) indica que a principal lacuna 

da implantação da produção enxuta no Brasil, Argentina e Romênia é a comunicação e as 

formas de abastecimento, tanto internamente como com fornecedores externos.  

 Segundo Ohno (1997), para a implantação do Sistema Toyota de Produção é necessária 

à existência de um sistema de gestão total que desenvolva a habilidade humana até sua total 

capacidade. Essa ideia pode ser complementada pela visão de Womack e Jones (1998) na qual 

para se conquistar as habilidades críticas do pensamento enxuto, a força de trabalho necessita 

de treinamentos especiais.  

 A importância de definir uma estratégia coerente e coordenada com a gestão dos 

recursos humanos e fundamental para o sucesso da mudança (POWER e SOHAL, 2000).

 Neste sentido, Saurin et al. (2010) analisaram os resultados de 47 empresas no Brasil 

que aplicam a produção enxuta e as principais dificuldades encontradas foram a resistência das 

pessoas às mudanças e dificuldade em adaptar conceitos e práticas. 

 O estudo de Melton (2005) evidenciou que o sucesso da implantação do lean em 

algumas organizações de manufatura ocorreu em parte devido a reorganização das equipes nos 
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níveis gerenciais e operacionais. Algumas mudanças adotadas importantes foram a 

reorganização dos recursos através dos mapas de valor e a criação de equipes multitarefas com 

mais responsabilidades sobre a produção. 

 Neste sentido outra etapa importante consiste na capacitação das pessoas. Segundo 

Womack e Jones (1998), o aprendizado das técnicas e o desdobramento da política podem ser 

sincronizados permitindo dessa forma que o conhecimento seja fornecido Just in Time. Dessa 

forma, garante-se que todos, gerentes e operadores, devem aprender a mesma abordagem de 

resolução de problema e todos devem aproveitar os benefícios da aprendizagem contínua 

(WOMACK e JONES, 1998). 

  O treinamento apropriado nos conceitos e princípios básicos pode criar um alto nível de 

entendimento e estimular a motivação e a inovação na cultura de trabalho e nas atitudes dos 

empregados (NORDIN et al., 2012). Os treinamentos devem começar com os líderes e 

supervisores tornando-os especialistas no assunto para poderem contribuir com a evolução da 

implantação (MOTWANI, 2003).  

 Segundo Tortorella e Fogliatto (2013), a educação e os treinamentos são as fundações 

de qualquer iniciativa de mudança, desenvolvendo uma autonomia à medida que a 

transformação enxuta ocorre e dando aos trabalhadores atividades além do seu escopo de 

trabalho original. Essa situação pode gerar conflitos em relação às questões trabalhistas vigentes 

na maioria dos sindicatos, prejudicando as relações entre empresas e sindicatos. 

 Em contrapartida, Shah e Ward (2003) analisaram a influência da sindicalização na 

implantação e sustentabilidade da mudança para a produção enxuta. Seis praticas mostraram-

se correlacionadas ao assunto: Manufatura celular, times multidisciplinares de trabalho, 

redução de tempos de ciclo, otimização da manutenção, capabilidade dos processos e times de 

trabalho autodirigidos. Quanto maior o nível de sindicalização da fábrica, maior a dificuldade 

de implantação na prática o que evidencia a existência de uma má interpretação dos princípios 

do lean tanto por empresas quanto por sindicatos. 

 Segundo Boyer e Sovilla (2003), as pessoas tendem a fazer apenas atividades 

relacionadas aos seus próprios interesses e é importante que no processo de mudança a visão 

delas seja compreendida, e ações sejam definidas para satisfazer seus interesses enquanto o 

processo de mudança avança.  

 A identificação de barreiras é fundamental para aplicar as contramedidas necessárias. 

Essas barreiras podem ser dividas em categorias como problemas executivos, culturais, de 

gerenciamento e técnicas (BOYER e SOVILLA, 2003).  Boyer e Sovilla (2003) apresentam 

as seguintes abordagens como auxilio para obtenção do alto desempenho do lean: 
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 Comprometimento da alta direção; 

 Promover inclusão; 

 Liderar por exemplos; 

 Forçar a coerência; 

 Construir uma infraestrutura; 

 Manter os princípios. 

 Bhasin (2013) defende que medidas como criar uma estrutura de premiação de 

resultados, sistema de controle e medição do desempenho, organização da força de trabalho e 

divulgação dos resultados positivos podem auxiliar no processo de envolvimento dos recursos 

humanos na mudança. Controles visuais também podem ser utilizados como mecanismo de 

comunicação. Uma medida muito utilizada para avaliar a evolução do lean é controlar o tempo 

de ciclo total (MOTWANI, 2003). 

 Sanchez e Pérez (2001) desenvolveu um estudo sobre os indicadores utilizados para 

avaliar as mudanças relacionadas à produção lean. Os mais comuns são: tempo requerido para 

setup e troca de moldes; porcentagem de procedimentos de produção documentados na 

empresa; valor dos materiais e produtos com defeitos em relação às vendas. Os menos utilizados 

são número de decisões tomadas pelos empregados sem auxilio do supervisor; porcentagem de 

lideres de equipes eleitos pela própria equipe. 

 A mentalidade é o principio básico para direcionar as melhorias. Esta consiste em criar 

uma situação onde as pessoas não têm escolhas (ou possuem mínimas opções) e elas sentem a 

necessidade de melhoria, o que comprova a necessidade da implantação do passo 03 proposto 

por Womack e Jones (1998). Permitindo que as pessoas resolvam seus problemas, um a um, o 

desempenho da operação assim como a capacidade de aprendizado individual e organizacional 

tende a melhorar. Melhorias sem o sentimento de necessidade tendem a ter uma baixa 

sustentabilidade e tendem a falhar (YAMAMOTO e BELLGRAN, 2010). 

 Um aspecto importante relacionado à produção enxuta consiste no aumento da carga de 

trabalho dos trabalhadores e gestores, pois ocorre a alteração da forma de trabalho, sendo que 

algumas pessoas podem achar o trabalho mais estimulante levando ao aumento da sua 

produtividade. Porém, ao mesmo tempo o trabalho pode ser considerado mais estressante, pois 

o objetivo do lean é trazer a responsabilidade e autonomia para a base da pirâmide 

organizacional. Essa responsabilidade pode significar liberdade para controlar o próprio 

trabalho, mas também um aumento do medo de cometer erros que tragam prejuízos 

(WOMACK, JONES e ROOS, 1997). 
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 Na perspectiva de Womack e Jones (1998), quando se passa da produção em massa para 

a produção enxuta é possível observar uma redução dos esforços humanos pela metade devido 

à eliminação de atividades indiretas, retrabalho e desequilíbrio das linhas. 

 Em contrapartida, Hasle (2014) investigou a relação entre o desenvolvimento das 

praticas lean e os benefícios para o ambiente de trabalho, saúde e bem estar do trabalhador e 

observou a existência de efeitos negativos principalmente em relação aos trabalhadores manuais 

com baixas competências existentes na indústria automotiva e outras linhas de montagem. Um 

dos problemas percebidos consiste na perspectiva do trabalhador de que o lean tende a reduzir 

a quantidade de mão de obra necessária para a produção. É importante existir uma relação de 

confiança entre a gestão e os operadores durante o processo de implantação (HASLE, 2014). 

Rodriguez et al.(2016) realizaram um estudo sobre os impactos da implantação da 

produção enxuta associada as práticas de gestão de pessoas. As práticas de recursos humanos 

analisadas durante a pesquisa incluem a participação dos funcionários na implantação das 

ferramentas lean; a influência nas decisões em grupo a na determinação dos procedimentos; a 

participação na melhoria contínua e no desenvolvimento de novas atividades; realização do 

trabalho em equipe; e feedbacks regulares. Os resultados indicaram um impacto positivo da 

associação das práticas com a implantação do lean na percepção dos empregados sobre a 

autonomia, satisfação no trabalho e desempenho operacional. 

 Seppälä e Klemola (2004) defendem que o trabalho no sistema de produção enxuto é 

carregado de contínua pressão e estresse. Os trabalhadores alternam entre tarefas repetitivas o 

que significa mais multitarefas do que multicompetências. Neste estudo apresentado, a adoção 

dos princípios lean apresentou maior impacto nos trabalhadores com cargo de supervisão 

ligados diretamente a produção devido ao aumento de suas responsabilidades, novas atividades, 

e a necessidade do conhecimento de novas ferramentas computacionais, o que apresentou um 

grande desafio.  A experiência da pressão sobre o tempo, carga mental, e stress foram comuns 

entre esse grupo de funcionários, apesar da satisfação com seus trabalhos.  

 Dessa forma, treinamentos são necessários para desenvolver melhor essas competências 

ligadas a multifuncionalidade (SEPPÄLÄ, 2006). O aumento do nível de estresse também foi 

percebido no estudo realizado por Saurin e Ferreira (2008). 

 Segundo Genaidy e Karwowski (2003), é importante a preocupação com a saúde dos 

trabalhadores uma vez que eles representam o coração das aplicações do modelo lean. 

Consequentemente o capital humano é a chave para o desempenho positivo em longo prazo das 

organizações. 
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2.5 APRECIAÇÃO CRÍTICA DA LITERATURA E CORRELAÇÃO DOS 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 A revisão bibliográfica foi desenvolvida com base nos objetivos propostos pela pesquisa 

de identificar as diferentes percepções de grupos heterogêneos dos colaboradores envolvidos, 

evidenciando as abordagens favoráveis e resistentes da implantação do lean manufacturing.  

A partir da revisão foi possível fazer o levantamento dos autores relacionados à gestão 

de mudança e lean manufacturing e identificar os principais fatores que potencializam e 

restringem o sucesso da implantação de um processo de mudança (Quadro 12).  

 Esses fatores estão relacionados ao processo de implantação da produção enxuta 

proposto por Womack e Jones (1998) baseado nos princípios e características do sistema lean 

definidos por Ohno.  

# Fatores Autores 

1 

Planejamento da mudança (conhecimento das 

características internas e externas da organização; 

entendimento das diferenças individuais existentes 

dentro da organização). 

Armenakis et al.(1999); Chu (2003);  Shah e Ward (2003); Melton 

(2005); Walker et al. (2007); Kotter e Schlesinger (2008); 

Dombrowski e Mielke (2013);  Haddad e Kotnour (2015);  Lines et 

al. (2015). 

2 
Desenvolvimento de uma visão e estratégia de 

mudança e senso de urgência 

Kotter (1997); Power e Sohal (2000); Shah e Ward (2003); Saurin et 

al. (2010); Bhasin (2011); Pakdil e Leonard (2015). 

3 Apoio e comprometimento dos gestores 

Kotter (1997); Boyer e Sovilla (2003); Chu (2003); Motwani (2003);  

Zeffane (2003);  Seppälä (2006); Kotter e Schlesinger (2008); 

Goodman e Loh (2011); Kirsch et al. (2011); Hill et al. (2012); 

Nordin et al. (2012); Dombrowski e Mielke (2013); Hasle (2014); 

Rusly, Sun e Corner  (2015). 

4 Processo de comunicação 

Kotter (1997); Power e Sohal (2000); Sanchez e Pérez (2001); Ford 

et al. (2002);  Chu (2003);   Motwani (2003); Box e Platts (2005); 

Seppälä (2006); Kotter e Schlesinger (2008);  Battilana et al. (2010); 

Segura, Peinado e Graeml (2011); Bhasin (2012); Nordin et al. 

(2012); Dombrowski e Mielke (2013); Bhasin (2013); Rusly, Sun e 

Corner  (2015)  

5 
Desenvolvimento de uma liderança lean; definição 

de um agente de mudança. 

Kotter (1997); Motwani (2003);  Zeffane (2003); Kotter e Schlesinger 

(2008); Kirsch et al. (2011); Bhasin (2012); Hill et al. (2012); Nordin 

et al. (2012); Dombrowski e Mielke (2013);  Herron e Hicks (2008); 

Lines et al. (2015). 

6 Aprendizado e capacitação das pessoas 

Chu (2003); Motwani (2003); Melton (2005); Seppälä (2006); Saurin 

et al. (2010); Shook (2010); Nordin et al. (2012); Dombrowski e 

Mielke (2013); Tortorella e Fogliatto (2013);  Rusly, Sun e Corner  

(2015); Rodriguez et al. (2016). 

7 Autonomia dos funcionários 
Kotter (1997); Chu (2003); Motwani (2003); Melton (2005); Seppälä 

(2006); Nordin et al. (2012); Tortorella e Fogliatto (2013).   

8 Desenvolvimento de uma cultura organizacional 

Kotter (1997); Chu (2003); Shah e Ward (2003); Shook (2010); 

Kirsch et al. (2011); Bhasin (2012); Nordin et al. (2012); Maheshwari 

e Vohra (2015). 

9 Saúde e bem estar do trabalhador 
Genaidy e Karwowski (2003); Seppälä e Klemola (2004); Saurin e 

Ferreira (2008); Bhasin (2012); Hasle (2014). 

10 Comprometimento de todos os trabalhadores 

Kotter (1997); Herscovitch e Meyer (2002); Boyer e Sovilla (2003); 

Genaidy e Karwowski (2003); Seppälä (2006); Parich et al. (2008); 

Battilana et al. (2010); Yamamoto e Bellgran (2010);  Kirsch et al. 

(2011); Hill et al. (2012); Nordin et al. (2012); Bhasin (2013);  

Maheshwari e Vohra (2015). 

Quadro 12: Fatores que afetam no sucesso de um processo de mudança 

Fonte: Autora (2016) 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Silva e Menezes (2005) definem pesquisa como um conjunto de ações necessárias para 

encontrar a solução de um problema, tendo como base procedimentos racionais e sistemáticos. 

Para Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa é um procedimento formal que apresenta método de 

pensamento reflexivo que requer tratamento científico para conhecer a realidade. 

 Gil (2002) defende que a pesquisa deve ser realizada quando não existem informações 

suficientes disponíveis para responder a um problema ou quando a informação está disponível, 

mas encontra-se em um estado de desordem que não permite que possa ser relacionada ao 

problema. 

 A escolha da metodologia de pesquisa depende de vários fatores e é influenciada pela 

percepção do pesquisador (GRAY, 2012). A metodologia científica pode ser entendida como 

um conjunto de etapas dispostas ordenadamente durante a investigação de um problema 

(SILVA e MENEZES, 2005). Marconi e Lakatos (2003) definem o método como um conjunto 

de atividades sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo, define qual o caminho 

deve ser seguido, detecta os erros auxiliando dessa forma as decisões do pesquisador. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Considerando os objetivos da pesquisa e as questões-problemas levantadas, para a 

classificação da pesquisa foram utilizados os conceitos propostos por Gil (2002) e Silva e 

Menezes (2005).  

 Quanto à natureza, a presente pesquisa pode ser classificada como:  

 Pesquisa Aplicada: O estudo visa gerar conhecimento para aplicação prática visando à 

solução do problema específico apresentado. 

 Quanto aos objetivos, essa pesquisa pode ser classificada como: 

 Pesquisa explicativa: O estudo tem como preocupação identificar os fatores que 

potencializam e restringem a implantação do lean manufacturing sob o prisma da gestão 

de mudança. 

 Pesquisa descritiva: Este estudo tem como objetivo identificar as distintas percepções 

dos grupos de colaboradores envolvidos no processo de mudança, através do 

levantamento de dados e realização de entrevistas. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada como: 
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 Pesquisa bibliográfica: O estudo apresenta uma revisão bibliográfica realizada com base 

nas palavras-chave: lean manufacturing e gestão de mudança; Foram consultados 

artigos de periódicos e livros sobre o assunto.  

 Pesquisa documental: Para realização da pesquisa foram considerados documentos da 

organização estudada. 

 Pesquisa de campo: Investigação empírica realizada na organização através de 

entrevistas para os grupos envolvidos. 

 A presente pesquisa é classificada como qualitativa e quantitativa. Segundo Gil (2002), 

a análise qualitativa depende de fatores como a natureza dos dados coletados, os instrumentos 

de pesquisa e o referencial teórico utilizados na investigação. Esse tipo de pesquisa não requer 

o uso de métodos e técnicas estatísticas e o ambiente natural é considerado como fonte direta 

de coleta de dados (SILVA e MENEZES, 2005). 

Segundo Gray (2012), o papel do pesquisador dentro da pesquisa qualitativa consiste 

em obter um panorama completo do contexto em estudo incluindo as percepções dos 

participantes sendo o principal foco da pesquisa, o entendimento das formas como as pessoas 

agem e a explicação de suas ações. 

No caso da pesquisa quantitativa é necessário traduzir em números as informações para 

a classificação e análise das mesmas, sendo utilizados recursos e técnicas estatísticas como a 

média e desvio padrão (SILVA e MENEZES, 2005). 

  

3.2 CATEGORIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

  

 Segundo Silva e Menezes (2005), a população da pesquisa consiste na totalidade de 

indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo; a 

amostra consiste em parte da população selecionada segundo algum critério de 

representatividade.  

 Nesta pesquisa, foram primeiramente definidos os grupos distintos envolvidos na 

implantação da mudança. Foram identificadas na organização 73 pessoas envolvidas 

diretamente com o setor de produção incluindo os cargos de gestão, funcionários da produção 

e áreas de apoio como manutenção e ferramentaria.  

Os funcionários foram então convidados a participar da pesquisa sendo a aceitação 

positiva em todas as funções com exceção do grupo de auxiliares de operações fabris: das 34 
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pessoas convidadas para participarem da pesquisa, 16 concordaram inicialmente e 4 declinaram 

de participar da entrevista para a pesquisa temendo alguma reação ou má interpretação interna, 

totalizando 12 pessoas entrevistadas.  

Nesta pesquisa, as amostras foram consideradas como não probabilísticas, pois não são 

baseadas em procedimentos estatísticos. O tipo da amostra foi selecionado por tipicidade, ou 

seja, foram selecionados indivíduos com representatividade na população (VERGARA, 2000) 

sendo constituída por 41 pessoas (56,16% da população). A Tabela 5 sistematiza a descrição 

detalhada dos indivíduos que compõe a amostra.  

# Cargo Gênero  Idade  Escolaridade 
Tempo de 

empresa 

Tempo de 

atividade 

1 Almoxarife Masculino 27 Ensino médio 5 5 

2 Almoxarife Masculino 40 Ensino médio 15 14 

3 Almoxarife Masculino 44 Ensino médio 14 20 

4 Auxiliar de operações fabris Feminino 43 Ensino médio 20 2 

5 Auxiliar de operações fabris Masculino 38 Ensino médio 4 5 

6 Auxiliar de operações fabris Masculino 43 Ensino médio incompleto 7 6 

7 Auxiliar de operações fabris Masculino 36 Ensino médio 5 10 

8 Auxiliar de operações fabris Masculino 42 Ensino médio - Técnico 4 15 

9 Auxiliar de operações fabris Feminino 37 Ensino médio incompleto 1 16 

10 Auxiliar de operações fabris Feminino 44 Ensino médio 2 16 

11 Auxiliar de operações fabris Masculino 56 Ensino médio 26 16 

12 Auxiliar de operações fabris Masculino 51 Ensino Fundamental 5 20 

13 Auxiliar de operações fabris Feminino 40 Ensino Médio 21 20 

14 Auxiliar de operações fabris Feminino 50 Ensino Médio 25 25 

15 Auxiliar de operações fabris Masculino 56 Ensino Médio 28 28 

16 Ferramenteiro Masculino 54 Ensino médio - Técnico 12 20 

17 Ferramenteiro Masculino 56 Ensino Médio 37 35 

18 Ferramenteiro Masculino 57 Ensino médio - Técnico 27 41 

19 Líder de equipe Feminino 37 Ensino Médio 1,5 1,5 

20 Líder de equipe Masculino 35 Ensino Médio 2 2 

21 Líder de equipe Feminino 31 Ensino Médio 3 4 

22 Líder de equipe Feminino 38 Ensino Médio 2 5 

23 Líder de equipe Masculino 33 Ensino médio incompleto 12 5 

24 Líder de equipe Masculino 46 Ensino Médio 25 10 

25 Líder de equipe Masculino 49 Ensino Médio 19 12 

26 Líder de equipe Feminino 34 Ensino Médio 3 16 

27 Líder de equipe Masculino 45 Ensino Médio 26 17 

28 Líder de equipe Masculino 41 Ensino Médio 6 18 

29 Líder de equipe Masculino 48 Ensino Médio 27 27 

30 Líder de equipe Masculino 46 Ensino médio - Técnico 26 28 

31 Operador de empilhadeira Masculino 50 Ensino Médio 22 16 

32 Operador de máquina Masculino 53 Ensino Médio 30 2 

33 Operador de máquina Masculino 49 Ensino Médio 25 25 

34 Soldador Masculino 34 Ensino Médio 5 11 

35 Técnico de qualidade Masculino 34 Ensino médio - Técnico 14 14 

36 Técnico mecânico Masculino 36 Ensino médio - Técnico 11 7 

37 Técnico mecânico Masculino 48 Ensino médio - Técnico 6 20 

38 Supervisor de produção Masculino 50 Ensino Médio 8 21 

39 Diretor de produção Masculino 50 Ensino Superior 3,5 3,5 

40 Gerente de produção Masculino 49 Ensino Superior 5 18 

41 Supervisor de produção Masculino 49 Ensino médio - Técnico 29 2 

Tabela 5: Descrição da amostra 
Fonte: Autora 
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Para análise dos resultados, os entrevistados foram subdivididos em quatro grupos, 

sendo realizada uma comparação das suas percepções sobre o processo de implantação do lean. 

A Figura 8 ilustra os níveis hierárquicos considerados na pesquisa.  

 

Figura 8: Níveis hierárquicos dos grupos de pesquisa 

Fonte: Autora (2016) 

 

Já a Tabela 6 contempla a composição dos grupos. 

Grupos Integrantes Total 
Número de 

entrevistados 
% 

Cúpula estratégica Diretor Industrial 1 1 100% 

Grupo tático 
Gerente de produção 1 1 100% 

Supervisores de produção 3 2 67% 

Grupo dos líderes de 

equipe 
Líderes de equipe 12 12 

 

100% 

 

Grupo de operadores 

Almoxarife 5 3 60% 

Auxiliar de operações fabris 34 12 35% 

Ferramenteiro 4 3 75% 

Operador de empilhadeira 2 1 50% 

Operador de máquina 4 2 50% 

Soldador 2 1 50% 

Técnico de qualidade 2 1 50% 

Técnico mecânico 3 2 67% 

Tabela 6: Divisão dos grupos de pesquisa 

Fonte: Autora (2016)  

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

  

 Segundo Silva e Menezes (2005), a definição do instrumento de coleta de dados depende 

dos objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado.  
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 Para realização desta pesquisa foi realizado o levantamento de dados secundários e 

primários. Os dados secundários foram primeiramente coletados durante o levantamento 

bibliométrico e revisão da literatura.  

 Os dados primários foram coletados através da elaboração de roteiros de pesquisa, 

entrevistas com os grupos envolvidos no processo de mudança e análise dos dados obtidos nas 

entrevistas. Foram elaboradores dois roteiros de pesquisa, um para o grupo de operadores e 

líderes, e outro para o grupo tático e cúpula estratégica. Os roteiros detalhados encontram-se no 

Apêndice I.  

  

3.3.1 ENTREVISTAS  

  

 As entrevistas são utilizadas principalmente, para estudos descritivos e qualitativos 

(MANZINI, 2012). Segundo Gray (2012), a entrevista é uma abordagem preferencial quando 

existe a necessidade de obter dados altamente personalizados e uma alta taxa de retorno dos 

entrevistados. 

 As entrevistas podem ser classificadas em estruturadas, semiestruturadas, não diretivas, 

direcionadas e entrevistas com conversas informais (GRAY, 2012). Neste estudo, propõe-se a 

utilização do modelo de entrevista semiestruturada. 

 Segundo Manzini (2012), no caso desse tipo de entrevista, deve existir flexibilidade na 

sequência da apresentação das perguntas ao entrevistado. A ordem das perguntas pode mudar, 

dependendo do direcionamento da entrevista, podendo ser realizadas perguntas adicionais que 

não tenham sido previstas no início da entrevista (GRAY, 2012). 

 Além da entrevista, a observação e a análise dos documentos técnicos serão utilizadas 

nesta pesquisa. Segundo Gray (2012) a observação envolve a análise sistemática sobre as ações 

das pessoas e o registro e interpretação do seu comportamento. Nesta pesquisa, será considerada 

a observação participante que enfatiza o sentido que as pessoas atribuem às suas ações e possui 

um caráter amplamente qualitativo (GRAY, 2012). 

 Segundo Gray (2012) as entrevistas podem utilizar questionários como apoio ao 

entrevistador. Para o presente estudo foram elaborados dois distintos roteiros de entrevista 

apresentados no Apêndice I. As perguntas do questionário foram elaboradas utilizando como 

base na análise crítica dos resultados encontrados na revisão bibliográfica.  
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 O primeiro roteiro destina-se aos grupos envolvidos diretamente com a etapa da 

produção da organização, os Operadores e Líderes de produção. O Quadro 13 consolida a 

relação das questões propostas com a revisão da literatura. 

Questões Fatores Autores 

1 a 5 Perguntas de classificação Gray(2012) 

6 e 7 Objetivos do lean manufacturing Saurin et al.(2010); Bhasin (2013) 

8 
Desenvolvimento de uma cultura 

organizacional 

Kotter (1996); Chu (2003); Kirsch, Chelliah e Parry. (2011); 

Bhasin (2013); Shah e Ward (2003);Nordin et al. (2012); 

10; Aprendizado e capacitação 
Chu (2003); Shook (2008); Herron e Hicks (2008); Nordin et 

al. (2012); Rusly, Sun e Corner  (2015); Bhasin (2013) 

10 Impacto na rotina de trabalho  Bhasin (2013); Seppälä e Klemola (2004) 

10 Processo de comunicação 

Kotter (1996); Power e Sohal (2000); Ford, Ford e Mcnamara 

(2002); Chu (2003); Motwani (2003); Box e Platts (2005); 

Seppälä (2006);  Kotter e Schlesinger (2008); Herron e Hicks 

(2008); Battilana et al. (2010); Segura, Peinado e Graeml 

(2011); Bhasin (2013); Nordin et al. (2012); Tortorella e 

Fogliatto (2013); Rusly, Sun e Corner  (2015). 

10 

Apoio da alta gerência. Desenvolvimento 

de uma liderança lean; definição de um 

agente de mudança. 

Kotter (1996); Power e Sohal (2000); Motwani (2003); 

Herron e Hicks (2008); Nordin et al. (2012); Dombrowski e 

Mielke (2013); Lines et al. (2015); Bhasin (2013) 

9;10;13 

Comprometimento de todos os 

trabalhadores da organização com a 

mudança implantada 

 Herscovitch e Meyer (2002); Melton (2005); Parich et al. 

(2008); Battilana et al. (2010); Hill et al. (2012) 

10 Autonomia dos funcionários 
Kotter (1996); Chu (2003); Melton (2005); Nordin et al. 

(2012); Rodriguez et al.(2016). 

11; 12 Dificuldades durante a implantação Bhasin (2011); Saurin et al.(2010)  

14;15 
Aspectos positivos e negativos da 

implantação do lean manufacturing 
Seppälä e Klemola (2004);  Saurin et al.(2010); Bhasin (2013) 

Quadro 13: Fundamentação das questões propostas a operadores e líderes de produção 
Fonte: Autora (2016) 

 

 

 O segundo roteiro destina-se aos grupos relacionados à média e alta gerência da 

organização, os Supervisores e Gestores. O Quadro 14 apresenta a fundamentação das questões 

propostas para supervisores e gestores.  

Questões Fatores Autores 

1 a 5 Perguntas de classificação Gray(2012) 

6 e 7 Motivações e objetivos de implantação Saurin et al.(2010); Bhasin (2013) 

8 Desenvolvimento de uma cultura organizacional 

Kotter (1996); Chu (2003); Kirsch, Chelliah e Parry 

(2011); Bhasin (2013); Shah e Ward (2003); Nordin 

et al. (2012) 

9;10 
Planejamento da mudança, visão, estratégia de 

mudança e senso de urgência. 

 Kotter (1997); Armenakis et al. (1999); Power e 

Sohal (2000); Ford, Ford e Mcnamara (2002); Chu 

(2003); Melton (2005); Walker, Armenakis e 

Bernerth (2007); Kotter e Schlesinger (2008); Herron 

e Hicks (2008); Battilana et al. (2010) ; Goodman 

e Loh (2011); Bhasin (2011);   Haddad e Kotnour 

(2015); Lines et al. (2015) ; Maheshwari e Vohra 

(2015); Pakdil e leonard (2015). 

9 Aprendizado e capacitação 

Chu (2003); Shook (2008); Herron e Hicks 

(2008);Nordin et al. (2012); Rusly, Sun e Corner  

(2015); Bhasin (2013) 

9 Saúde, segurança e bem estar do trabalhador. Bhasin (2013); Seppälä e Klemola (2004) 
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9 Processo de comunicação 

Kotter (1996); Power e Sohal (2000); Ford, Ford e 

Mcnamara (2002); Chu (2003); Motwani (2003); 

Box e Platts (2005); Seppälä (2006);  Kotter e 

Schlesinger (2008); Herron e Hicks (2008); Battilana 

et al. (2010); Segura, Peinado e Graeml (2011); 

Bhasin (2013); Nordin et al. (2012); Tortorella e 

Fogliatto (2013); Rusly, Sun e Corner  (2015). 

9 
Apoio da alta gerência. desenvolvimento de uma 

liderança lean; definição de um agente de mudança 

Kotter (1996); Power e Sohal (2000); Motwani 

(2003); Herron e Hicks (2008); Nordin et al. (2012); 

Dombrowski e Mielke (2013); Lines et al. (2015); 

Bhasin (2013) 

9;12; 13 
Comprometimento de todos os trabalhadores da 

organização com a mudança implantada 

 Herscovitch e Meyer (2002); Melton (2005); Parich 

et al. (2008); Battilana et al. (2010); Hill et al. (2012) 

9 Autonomia dos funcionários 
Kotter (1996); Chu (2003); Melton (2005); Nordin et 

al. (2012); Rodriguez et al.(2016). 

11 Dificuldades durante a implantação Bhasin (2011); Saurin et al.(2010)  

14 
Aspectos positivos e negativos da implantação do lean 

manufacturing 

Seppälä e Klemola (2004);  Saurin et al.(2010); 

Bhasin (2013) 

Quadro 14: Fundamentação das questões propostas para supervisores e gestores 
Fonte: Autora 

 

3.3.2 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

 Para perseguir a consistência das perguntas por parte dos entrevistados, os roteiros de 

pesquisa propostos foram primeiramente analisados pelo orientador desta pesquisa. Após as 

considerações provenientes do exame de qualificação, os roteiros então aprimorados, foram 

submetidos, a título de pré-testagem, a um profissional da área através da realização de uma 

entrevista piloto para verificar os níveis de compreensão, entendimento e especificidade das 

perguntas e identificar oportunidades de melhorias, conforme recomenda Turrioni e Mello 

(2012). Não foram identificadas mudanças significativas nos questionários após a avaliação das 

perguntas pelo profissional. 

  

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 Segundo Marconi e Lakatos (2003) após a coleta, os dados devem ser elaborados e 

classificados de forma sistemática antes da análise e interpretação. Esse processo ocorre através 

das seguintes etapas (MARCONI e LAKATOS, 2003): 

 Seleção: Avaliação minuciosa dos dados 

 Codificação: Os dados são categorizados e transformados em símbolos para serem 

tabelados.  

 Tabulação: Os dados são dispostos em tabelas para verificação da inter-relação entre 

eles. 
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 No presente estudo, a revisão bibliográfica, dados da organização e entrevistas com 

grupos da gerência e operadores compõe as fontes de evidências. Segundo Yin (2001), a 

utilização de várias fontes de evidencias permite que o pesquisador dedique-se a uma ampla 

diversidade de comportamentos e atitudes, sendo possível o desenvolvimento de linhas 

convergentes de investigação.  

 Esta pesquisa utilizou o método de triangulação dos dados. Segundo Yin (2001), a 

utilização desse método torna os resultados mais convincentes e acurados por considerar mais 

de uma fonte de dados.  

A avaliação dos dados foi realizada através da estatística descrita, com a utilização de 

histogramas visando avaliar eventuais tendências e/ ou comportamentos de uma amostra 

(GRAY, 2012); e da análise de conteúdo que consiste em um conjunto de técnicas para análise 

das comunicações, através da inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 

podendo recorrer a indicadores quantitativos ou não (BARDIN, 1977).  

No caso das perguntas utilizando a escala Likert, para comparação das percepções dos 

grupos da amostra, foi realizado o cálculo da média das respostas obtida pela Equação 1: 

 
(1)  

Onde:  

= Frequência observada de cada resposta 

= Valor atribuído a cada resposta 

 = Número total de pessoas entrevistas 

O Apêndice 2 ilustra as frequências obtidas em cada resposta. A escala Likert foi 

dividida em cinco classificações inteiras (1, 2, 3, 4 ou 5), sendo os pontos extremos:  

 5 = Concordo totalmente 

 1 = Discordo totalmente 

 Se o gap encontrado apresentar valor positivo, os grupos com hierarquias mais baixas 

possuem um julgamento mais positivo do que seus superiores hierárquicos; se o gap for 

negativo os superiores hierárquicos possuem um julgamento mais positivo. A Tabela 7 ilustra 

um exemplo da análise realizada.  

Perguntas Operadores Líderes GAP 

Percebo que o meu ambiente de 

trabalho tornou-se mais seguro. 
4,6 4,4 0,18 

Percebo que a pressão no trabalho 

aumentou após a implantação do lean. 
2,5 3,4 -0,90 

Tabela 7: Exemplo da diferença de percepções 

Fonte: Autora (2016) 
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 Neste caso observa-se uma percepção mais positiva do grupo de operadores e relação 

aos líderes de equipe sobre o ambiente de trabalho ter se tornado mais seguro após a 

implantação do lean; porém no caso do aumento da pressão de trabalho, a percepção dos líderes 

é mais positiva do que dos operadores.  

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 Segundo Vergara (2000) todo método apresenta possibilidades e limitações, sendo 

importante antecipar-se às possíveis críticas. 

 Existe a possibilidade de incorporação de viés por parte da pesquisadora, por se tratar 

de uma profissional diretamente envolvida no processo de implantação do sistema lean. Além 

disso, devido ao cargo atual ocupado pela pesquisadora como gestora, pode conferir viés na 

resposta dos entrevistados. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo são analisados e discutidos os resultados obtidos através das entrevistas 

realizadas, sendo dividido em quatro seções. 

A primeira seção apresenta um estudo pormenorizado na implantação do lean na 

organização; a segunda seção apresenta uma análise da mudança sobre o prisma dos gestores e 

operadores e a terceira seção sumariza os principais achados do estudo empírico. 

 

4.1 MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO PUXADA PARA O SISTEMA 

LEAN 

 

A pesquisa de campo foi realizada em uma empresa de eletroeletrônicos, presente no 

mercado brasileiro há mais de 50 anos e localizada no estado do Rio de Janeiro. A organização 

estudada desenvolve produtos para aplicações residenciais e prediais como disjuntores, 

dispositivos residuais e caixas moldadas de distribuição.  

Em 2008, a empresa foi incorporada por um grupo multinacional de origem francesa 

que possui fábricas localizadas na China, Alemanha, Polônia, Itália, Hungria, Reino Unido, 

Espanha, Suíça e Índia. Naquele ano, a organização apresentava três linhas de montagem de 

disjuntores além dos setores de moldagem termoplástica, soldagem, estamparia e também 

comercializava produtos como fitas isolantes, pente de ligação e cabos elétricos. Também em 

2008, a empresa iniciou o investimento para construção uma nova planta fabril, com uma 

estrutura mais moderna, visando à expansão da sua capacidade de produção. Em 2010, ocorreu 

então a mudança para nova estrutura.  

Em 2011, as três linhas de montagem de disjuntores originais foram substituídas por 

três novas, dotadas das mais modernas tecnologias de manufatura.  

Em 2012, devido aos investimentos realizados pelo grupo multinacional, a produção 

apresentava quatro linhas de montagens de disjuntores e duas de finalização de produtos 

(marcação e embalagem).  

A Figura 9 ilustra a evolução do faturamento da empresa entre os anos de 2008 e 2012. 

Observou-se nesse período o crescimento do faturamento a partir do ano de 2010, e um 

faturamento médio de 45 milhões de reais nos anos seguintes.  
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Figura 9: Evolução do faturamento em milhões de reais 

Fonte: Adaptado de informações da empresa (2016) 

 

A aquisição da empresa por um grupo internacional proporcionou mudanças para a 

organização, sobretudo em virtude do aumento da exigência por resultados financeiros 

positivos. Visando a alcançar melhores resultados, para além dos investimentos em tecnologia 

de manufatura e da ampliação da capacidade instalada já implantados, a diretoria do Rio de 

Janeiro decidiu iniciar um processo de melhoria no sistema de produção da fábrica. 

 O processo de implantação do lean manufacturing na empresa iniciou-se em 2012. 

Neste período, embora a empresa apresentasse uma alta infraestrutura composta por tecnologia 

de moldagem, montagem automatizada e um processo de estamparia com alta velocidade, a 

situação inicial da produção era caracterizada pelos seguintes aspectos, conforme observado na 

documentação interna da empresa:  

 Baixa produtividade das linhas de montagem; 

 Estoque desbalanceado; 

 Alto WIP (Work in progress); 

 Trabalhos não padronizados; 

 Lotes de produção espalhados pela área de produção; 

 Problemas ergonômicos nas estações de trabalho. 

 Em relação ao atendimento de clientes, a empresa apresentava reclamações de clientes 

insatisfeitos pelos atrasos na entrega dos produtos e a inexistência de indicadores de produção 

para controlar o processo. 

 Considerando-se o contexto interno e devido à demanda da sede por melhorias, em 

Outubro de 2012, iniciou-se o projeto de implantação do lean manufacturing na organização. 

O início do processo de implantação ocorreu com a realização do benchmarking pelo diretor da 

unidade fabril do Rio de Janeiro na sede da empresa na França. O grupo multinacional possuía 
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um processo de implantação já estruturado, disponibilizando recursos humanos e financeiros 

para apoiar a implantação do novo sistema nas demais empresas do grupo. 

A diretoria do Rio de Janeiro alinhada com os interesses do grupo multinacional 

apresentou como objetivos para a implantação do novo sistema de produção o aumento da 

lucratividade, a melhoria do nível do serviço e o aumento do espírito de equipe na organização. 

Dessa forma, a implantação do lean previa: 

 Reduzir os desperdícios do processo de produção; 

 Otimizar os processos; 

 Padronizar os processos; 

 Estabelecer uma cultura de melhoria contínua. 

Após a realização do benchmarking, iniciaram-se as ações relacionadas à organização 

da equipe. O primeiro passo foi à definição de um agente de mudança, chamado internamente 

de líder lean. 

Em 2013, o líder lean passou pelo processo de treinamento de ferramentas lean, como 

mapeamento do fluxo de valor, redução de set-up, trabalho padrão, fluxo contínuo, 5S e sistema 

puxado, adotando como referência o modelo de implantação utilizado pelo grupo. 

Foram realizados também treinamentos dos níveis de liderança da produção nos 

conceitos do lean e também dos responsáveis das áreas de apoio como manutenção, qualidade 

e logística.  

 A primeira fase da implantação, em 2013, caracterizou-se pela definição de uma nova 

estrutura de liderança através da formação das Unidades Autônomas de Produção – UAP e os 

Grupos Autônomos de Produção – GAP (Figura 10). Para cada grupo foram definidos os líderes 

de equipe, que são operadores que também exercem as atividades de acompanhamento e 

divulgação dos resultados da produção. Foram nomeados onze funcionários da área de 

produção e um do almoxarifado.  

  

Figura 10: Estrutura de liderança 

Fonte: Adaptado de documentação interna da empresa (2013) 
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 Esses funcionários foram treinados pelo líder lean nos conceitos e ferramentas do lean 

manufacturing além de serem treinados em liderança de equipes (perfil e responsabilidades de 

um líder). 

 Nesta fase também foram desenvolvidas ferramentas para melhorar a comunicação 

interna através da definição dos indicadores do lean e da gestão visual do processo. Criou-se 

então uma rotina diária de reuniões com o envolvimento de toda produção e áreas de apoio 

necessárias: 

 TOP 5: Reuniões diárias de cinco minutos realizada entre os líderes de equipe e operadores 

de cada Grupo Autônomo de Produção para análise e discussão dos resultados da produção, 

desempenho da equipe, oportunidades de melhoria; os supervisores e gerente da produção 

participam quando solicitado pelos líderes de equipe. Os líderes de equipe repassam as 

informações mais importantes para o supervisor da área. 

 TOP 15: Reunião diária com duração de quinze minutos entre supervisores de produção, 

média gerência para apresentação e representantes das áreas de apoio como manutenção, 

qualidade, segurança do trabalho, planejamento e controle da produção e líder lean para 

discussão dos resultados gerais da produção, análise dos problemas, elaboração do plano de 

ação, identificação de oportunidades de melhoria.  

 Para a realização das reuniões foram definidas áreas específicas com quadros contendo 

todos os indicadores do setor para facilitar a comunicação. Nesse modelo de gestão visual foram 

adotados os seguintes indicadores: 

 Entrega para o cliente; 

 Produtividade; 

 Eficiência; 

 Níveis de sucata; 

 Absenteísmo; 

 Acidentes;  

 Ideias de melhorias. 

 Ao longo do ano de 2013, iniciaram-se também os trabalhos de organização das linhas 

de produção através da cronoanálise das linhas de produção, mapeamento da cadeia de valor, 

adoção de Kanban e sistemas FIFO. Como resultado, observou-se o os seguintes ganhos 

indicados no Quadro 15. 
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Características Antes do lean Após o lean 

Fluxo de produção 

Produção em lotes com várias peças esperando 

para serem processadas na célula de formato 

linear; Acúmulo de peças sobre os postos de 

trabalho. 

Produção em fluxo contínuo de uma peça 

por vez sem acúmulo de peças sobre os 

postos de trabalho. 

Produção 6000 aparelhos/dia 7650 aparelhos/dia 

Funcionários 10 6 

Postos de trabalho 10 6 

Planejamento da 

produção 
 Programação em lotes grandes 

Programação em pequenos lotes  

(limite máximo) 

Nível de estoque 
Superprodução  

(por quantidade e por antecipação) 

Nivelar estoque de produto acabado  

(todas as referência)  

Quadro 15: Resultado de produtividade linha de montagem - 2013 

Fonte: Adaptado de documentação interna da empresa (2013) 

 

 Observaram-se também nesta primeira fase os seguintes resultados: 

 Redução de 55% da quantidade de reclamações de clientes; 

 Redução de 4.296 kWh do consumo de energia.  

 Em termos de produção, no ano de 2013, uma das linhas de finalização de disjuntores 

foi substituída pela montagem completa do produto, totalizando cinco linhas de produção.  

Em 2014, devido à retração do mercado por um tipo específico de disjuntor, as linhas 

de montagem foram reduzidas para três. Porém, foi iniciada a produção de mais dois produtos: 

os dispositivos residuais e as caixas moldadas.  

Ainda em 2014, ocorreram alterações no mercado nacional que resultaram na queda da 

produção e da quantidade de funcionários visando a manter o faturamento previsto pela 

empresa, conforme indicado na Figura 11. Percebe-se uma redução significativa no quadro de 

funcionários entre os anos 2012 e 2014.  

 

Figura 11: Evolução da mão de obra - 2008 a 2014 

Fonte: Adaptado de informações da empresa (2016) 
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A produtividade das linhas se manteve nesse período devido ao reajuste de pessoas, 

porém, o grande número de demissões e a consequente emersão de um ambiente de incerteza 

nos colaboradores, observou-se uma retração do envolvimento das pessoas na utilização das 

ferramentas implantadas, evidenciadas pela redução de realização das reuniões diárias, falta de 

atualização dos indicadores de produção, redução da quantidade de melhorias realizadas nas 

áreas de produção.   

 A partir de 2015, iniciou-se a segunda fase da implantação como foco na redução dos 

custos de produção e maior comprometimento dos funcionários. 

 Neste ano ocorreu a substituição do líder lean por outro que segundo os entrevistados 

se adequava melhor ao perfil da organização e foram desenvolvidos workshops de melhoria 

contínua, liderados pelo novo líder lean com o envolvimento de todos os gestores e operadores.  

 Esses eventos aconteciam a cada duas semanas e eram formados por um grupo de 

operadores, um líder do workshop e um patrocinador. Uma determinada área da produção era 

selecionada e após o treinamento teórico sobro os conceitos e ferramentas do lean, o grupo se 

dirigia ao local para implantar as melhorias.  

 Durante essa fase, que durou até o primeiro semestre de 2016, foram desenvolvidos 14 

workshops abrangendo todas as áreas da empresa e adotando as seguintes ferramentas: 

 Redução de Setup;  

 Trabalho padrão; 

 Definição do sistema de puxar;  

 Mapeamento da cadeia de valor (VSM); 

 Economia de energia; 

 Definição de kanban; 

 5S; 

 Os resultados obtidos com a implantação dos workshops foram: 

 Redução do estoque em 60% através do Mapeamento do Fluxo de Valor; 

 Aumento da produtividade em 25% com a implantação do trabalho padrão em duas linhas 

de produção; 

 Redução do consumo de energia no valor estimado de R$90.000,00/ano. 

 Nesta fase adotaram-se também ferramentas de solução de problemas como o diagrama 

de Ishikawa, visando à melhoria dos processos de produção e expedição de materiais. 

 Adotou-se também um sistema de recompensa para as ideias de melhorias, o que 

resultou no maior envolvimento dos funcionários.  
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 Em 2016, a empresa apresentava um quadro de 111 funcionários, sendo 73 deles envolvidos 

diretamente com a produção, conforme ilustrado na Figura 12. 

 

 

Figura 12: Organograma do setor de produção 

Fonte: Adaptado de informações da empresa (2016) 

 

 No cenário apresentado dos anos de 2015 e 2016, a presente pesquisa foi desenvolvida 

envolvendo o setor de produção e os demais níveis estratégico e tático da empresa. Os principais 

resultados obtidos nas entrevistas com os referidos grupos estão sistematizados e analisados nas seções 

subsequentes. 

 

4.2 ANÁLISE DA MUDANÇA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO SOBRE O PRISMA 

DOS GESTORES E DOS OPERÁRIOS 

  

 Com o aval da direção da empresa e dos gerentes das áreas, as entrevistas com os 41 

funcionários da amostra foram realizadas durante o expediente de trabalho com duração média 

de 15 minutos. Todos os respondentes concordaram com a gravação das entrevistas. O processo 

de realização da pesquisa contou com o apoio da liderança da organização para a liberação dos 

funcionários. Todas as conversas foram gravadas e as revisões/ anotações foram realizadas após 

as entrevistas considerando os áudios obtidos.  

 Os entrevistados não apresentaram dúvidas em relação ao questionário e houve uma boa 

receptividade durante as entrevistas. Por outro lado, é importante sinalizar que foram 
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observados indicativos de contradições estruturais em algumas entrevistas, especialmente pelo 

grupo de operadores e líderes. A título de ilustração, apesar da percepção positiva apontada 

pelos operadores e líderes no questionário sobre os treinamentos e o apoio da liderança, os 

mesmos respondentes manifestaram uma percepção negativa durante as entrevistas. 

Os próximos tópicos desta seção apresentam os resultados da pesquisa divididos nos 

seguintes temas: 

 Motivações para implantação do lean manufacturing; 

 Expectativas do lean manufacturing; 

 Visão, estratégia de mudança e senso de urgência; 

 Treinamentos; 

 Entendimento do conceito lean manufacturing; 

 Processo de comunicação; 

 Indicadores; 

 Relacionamento entre departamentos; 

 Comunicação e divulgação dos sucessos alcançados; 

 Liderança e envolvimento dos colaboradores; 

 Saúde e bem estar do trabalhador; 

 Resistencia ao processo lean; 

 Cultura organizacional; 

 Sugestões de melhoria para o processo de mudança. 

 

4.2.1 MOTIVAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO LEAN MANUFACTURING 

 

 Para compreender o início do processo, a cúpula estratégica e o grupo tático foram 

perguntados sobre quais as motivações para implantação do lean, sendo possível a sinalização 

de mais de uma opção nas alternativas. A Figura 13 ilustra a quantidade de citações de cada 

resposta.  
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Figura 13: Motivações para implantação do lean manufacturing 

 Fonte: Autora (2016)  

 

 O resultado indica uma diferença na percepção dos grupos envolvidos na liderança do 

processo. Para o grupo tático, as principais motivações foram: 

 Pressão dos donos e investidores; 

 Melhorar o desempenho da produção (eficiência, produtividade e lucros) visando à redução 

dos custos de produção.   

 Na visão do diretor responsável a motivação central para implantação do lean foi a 

melhoria do desempenho da produção, porém sem envolver a pressão dos donos para a 

implantação.  

 Observa-se que essa diferença entre os grupos está relacionada à forma como iniciou o 

processo, pois apesar de o grupo tático ser comunicado sobre a necessidade de melhorar o 

desempenho da produção, a implantação do lean tomou como base o modelo proposto pela sede 

da empresa na França e após o benchmarking realizado pela alta gerência à planta estrangeira, 

contribuindo assim para a percepção da existência da pressão dos donos para iniciar o processo.  

 

4.2.2 EXPECTATIVAS DO LEAN MANUFACTURING 

 

Os entrevistados foram também perguntados sobre as quais eram as expectativas do lean 

manufacturing, mais uma vez podendo selecionar mais de uma alternativa como resposta. A 

Figura 14 consolida os principais resultados obtidos da cúpula estratégica e do grupo de 

gestores.  
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Figura 14: Expectativas do lean manufacturing 

Fonte: Autora (2016) 

 

A Figura 15 ilustra os resultados do grupo de operadores e líderes de equipe. Observou-

se que os grupos consideram como principais: 

 Melhoria do desempenho dos trabalhadores; 

 Aumento do envolvimento dos funcionários na gestão da empresa; 

 Redução dos custos da manufatura; 

 Aumento da produtividade. 

 

 

Figura 15: Objetivos do lean manufacturing - Líderes e operadores 

Fonte: Autora (2016) 

 

.Observa-se que para o grupo de líderes de equipe, a principal expectativa do lean 

consistia prioritariamente no aprimoramento do engajamento dos funcionários com a gestão da 

empresa.  
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A literatura aponta para a importância do envolvimento das pessoas no processo lean 

como pré-requisito para o sucesso da implantação conforme observado por Kotter (1997), 

Nordin et al.(2012) e Hasle (2014). 

 Essa percepção pode ser entendida devido ao aumento das atividades atribuídas aos 

líderes, como a responsabilidade pelos controles visuais, reuniões diárias e discussão dos 

problemas com o grupo de trabalho, conforme indicado nos seguintes depoimentos dos líderes: 

“Para mim, a empresa quer envolver os funcionário para que eles se sintam 

responsáveis pelos resultados da empresa e se preocupem com o aumento da 

produtividade.” – Líder de equipe 1. 

 “Os funcionários agora sabem qual a meta que devem alcançar de produção e se estão 

sendo produtivos ou não.” – Líder de equipe 4. 

“Eu como líder tento discutir com eles através das reuniões do TOP 5, quais os 

motivos deles não terem alcançado a meta diária, e o que deve ser feito para melhorar 

o número.” – Líder de equipe 7. 

 O entendimento dos objetivos da implantação do lean manufacturing pode ser 

comparado aos estudos de Bhasin (2013). Ao contrário dos resultados desse estudo, o autor 

apesar de identificar como principais expectativas do lean o aumento da competitividade, 

eficiência e produtividade, o desenvolvimento das equipes de trabalho foi apontado poucas 

vezes pelos entrevistados como uma das expectativas do lean manufacturing. 

 

4.2.3 VISÃO, ESTRATÉGIA DE MUDANÇA E SENSO DE URGÊNCIA 

 

O processo de planejamento da mudança é um importante fator para garantir a 

sustentação das mudanças implementadas. A definição do senso de urgência é importante para 

gerar a cooperação entre os colaboradores da organização (KOTTER, 1997). 

 Para compreender as percepções dos grupos entrevistados, este tópico da pesquisa 

analisa a diferença entre as médias ponderadas encontradas nas respostas as questões utilizando 

a escala de Likert conforme indicado na Tabela 8: 

# Planejamento da mudança 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica 
GAP 

Diferença 

percentual 

1 
Foi desenvolvida uma visão clara sobre a mudança que 
auxiliou no esclarecimento das razões do processo 

4,0 2,0 2,0 40,0% 

2 
Foi desenvolvido um senso de urgência para a 

implantação do lean manufacturing 
4,7 2,0 2,7 53,3% 

3 
A estratégia da mudança foi comunicada a todos os 
envolvidos no processo 

4,3 4,0 0,3 6,7 % 

 Tabela 8: Planejamento da mudança – Grupos estratégico e tático 

Fonte: Autora (2016) 
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Observa-se que em relação ao desenvolvimento de uma visão, existe uma diferença 

percentual representativa da ordem de 40% entre a percepção do grupo tático e do diretor 

representante da cúpula estratégica. Durante a entrevista o diretor responsável pelo início do 

processo de implantação, afirmou que embora as razões para a implantação do processo fossem 

esclarecidas para toda a liderança, não houve o momento de definição de uma visão.  

Observou-se durante a pesquisa uma dificuldade de os entrevistados do grupo tático em 

compreenderem o significado da visão da mudança, sendo muitas vezes comparada aos 

objetivos da empresa. Depreende-se, portanto que existe uma oportunidade de melhoria em 

relação à comunicação e explicação do que é a visão da mudança para os colaboradores da 

empresa.  

Segundo a compreensão da literatura, Kotter (1996) defende que a visão deve apresentar 

um quadro atraente sobre o futuro e é o elemento de um sistema maior que também inclui 

estratégias, planos e orçamentos.  

Em relação à definição do sendo de urgência, observa-se também uma diferença 

percentual, igualmente representativa, da ordem de 53,3% entre a percepção dos gestores do 

grupo tático e do diretor. Neste caso, observou-se também durante as entrevistas a dificuldade 

das pessoas do grupo tático em compreender a definição do senso de urgência da mudança. Os 

gestores entrevistados identificaram como senso de urgência a redução dos custos da empresa 

e o aumento de produtividade da linha, conforme os seguintes relatos: 

“Eles informaram na época que o processo ia ser realizado em uma linha de produção 

para aumentar a produtividade.” – Supervisor 1 

“A empresa precisava de uma mudança porque agente tinha um custo muito alto em 

cima do nosso produto, com isso eles estavam buscando formas que esse custo 

pudesse diminuir.” – Supervisor 2  

O diretor, no entanto, quando entrevistado afirmou que apesar do entendimento da 

empresa sobre a importância da implantação do lean, não houve a definição do senso de 

urgência para iniciar o processo, conforme o relato a seguir: 

“Houve o entendimento da importância da implantação do lean e devido ao grupo já 

possuir um conjunto de ferramentas para facilitar a implantação, decidimos utilizá-la, 

mas sem nenhuma urgência.” – Diretor industrial.  

Em relação à estratégia de mudança adotada, existe uma convergência de percepção 

entre os grupos tático e estratégico de que a estratégia e os objetivos foram comunicados a todos 

na organização, apresentando uma diferença percentual de apenas 6,7%.  
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Por fim, os grupos de operadores, tático e a cúpula estratégica foram questionados se as 

pessoas da organização entendem a estratégia e os objetivos da implantação da mudança. A 

Tabela 9 indica os resultados e a Tabela 10, a diferença percentual entre os grupos analisados.  

Planejamento da mudança 

Grupo de operadores 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica Operadores 
Líderes de 

equipe 

A estratégia e objetivos da mudança são 

conhecidos por todos. 
3,0 2,6 3,7 3,0 

Tabela 9: Planejamento da mudança 

Fonte: Autora (2016) 

 

Grupos em análise GAP Diferença percentual  

Operadores e Líderes de equipe 0,40 8,0% 

Operadores e Grupo Tático -0,70 -14,0% 

Operadores e Cúpula estratégica 0,00 0,0% 

Líderes de equipe e Grupo Tático -1,10 -22,0% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica -0,40 -8,0% 

Grupo Tático - Cúpula estratégica 0,70 14,0% 

Tabela 10: Diferença em % - Planejamento da mudança 

Fonte: Autora (2016) 

 

A maioria dos grupos afirma que a estratégia e os objetivos da mudança não são 

totalmente conhecidos por todas as pessoas. As principais diferenças percentuais podem ser 

observadas entre operadores e líderes e o grupo tático (14% e 22%). Existe também uma 

diferença significativa entre a percepção dos gestores e do diretor. 

Durante as entrevistas, operadores e líderes afirmaram que a falta de conhecimento está 

relacionada à falta de treinamento das pessoas, conforme os seguintes relatos: 

“As pessoas não conhecem a estratégia e os objetivos do lean manufacturing porque 

nem todos participaram dos treinamentos” – Auxiliar de operações fabris 1.  

“Concordo parcialmente porque muita gente não fez o treinamento, não sabem nem o 

que é isso” – Auxiliar de operações 2.  

“Nem todos os funcionários foram treinados, tiveram funcionários que ficaram fora e 

funcionários que repetiram o curso, [...] então nem todos os funcionários foram 

desenvolvidos nesse aspecto.” – Líder de equipe 1.  

Quando entrevistados, os gestores não apresentaram os possíveis motivos do não 

conhecimento de todos sobre o processo lean.  

Observou-se que em concordância com a percepção dos grupos entrevistados, a 

estratégia de implantação do lean foi comunicada apenas durante os workshops de melhoria 

para os grupos específicos que participaram e durante os treinamentos de formação dos líderes 

de equipe, portanto o grupo de entrevistados não manifestou clareza sobre esse aspecto. 
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Sugere-se, portanto a existência de uma oportunidade de aprimoramento no processo de 

comunicação da empresa durante o processo de implantação da mudança em relação à 

elaboração da visão, divulgação das estratégias e estabelecimento de um senso de urgência. 

 

4.2.4 TREINAMENTOS 

 

Implantações de sucesso do lean manufacturing requerem a preparação das pessoas para 

o processo de mudança, o desenvolvimento das pessoas através dos treinamentos garante o 

entendimento de todos e desenvolve a motivação e inovação da cultura de trabalho da empresa 

(NORDIN et al., 2012).  

Nesse sentido, a Tabela 11 sistematiza as respostas obtidas nos questionários e a Tabela 

12 ilustra a diferença percentual existente entre as percepções dos grupos sobre a qualidade dos 

treinamentos oferecidos pela empresa. 

Treinamentos 

Grupo de operadores 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica Operadores 
Líderes de 

equipe 

Foram oferecidos treinamentos apropriados para o 

desenvolvimento e aprendizado dos trabalhadores nos 

conceitos e ferramentas do lean. 

4,0 4,1 4,0 5,0 

Tabela 11: Resultado treinamentos 

Fonte: Autora (2016) 

 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe -0,10 -2,0% 

Operadores e Grupo Tático 0,0 0,0% 

Operadores e Cúpula estratégica -1,0 -20,0% 

Líderes de equipe e Grupo Tático 0,10 2,0% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica -0,90 -18,0% 

Grupo Tático e Cúpula estratégica -1,0 -20,0% 

Tabela 12: Diferença em % dos resultados 

Fonte: Autora (2016) 

 

Os resultados indicam que os grupos acreditam que os treinamentos implantados foram 

eficientes para o desenvolvimento dos trabalhadores. Observa-se um alinhamento percentual 

com uma diferença pouco representativa na ordem de 2,0% entre os operadores, líderes de 

equipe e o grupo tático.  

Apesar dos resultados positivos do questionário, observou-se que durante as entrevistas, 

o tempo de ocorrência dos treinamentos e a quantidade de pessoas envolvidas foram 

considerados como insuficientes pelos operadores e líderes, conforme indicado nos relatos: 
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“Nem todos os funcionários foram treinados, tiveram funcionários que ficaram fora e 

funcionários que repetiram o curso, [...] então nem todos os funcionários foram 

desenvolvidos nesse aspecto.” – Líder de equipe 2. 

“Envolver mais os funcionários nessa situação, porque às vezes não são todos que 

participam, quando você envolve mais pessoas, o rendimento é melhor, pois não são 

todos que participam desse trabalho.” – Ferramenteiro 1. 

“Mais tempo para as pessoas trabalharem com o  e se dedicarem, pensar em ideias 

melhores; os workshops são feitos em pouco tempo para pensar em melhorias.”- 

Almoxarife 2. 

“Os treinamentos deveriam ter mais tempo para as pessoas poderem entender melhor 

os conceitos, aplica-los.” – Operador de máquina 1. 

“Pouco tempo de treinamentos, poderia ser mais tempo” – Auxiliar de operações 

fabris 4. 

“O tempo para os treinamentos foi pouco.”- Líder de equipe 9. 

“Deveriam ser feitos mais treinamento.” – Líder de equipe 10. 

Os gestores também afirmaram que deveria ser dedicado mais tempo para a realização 

dos treinamentos, conforme o seguinte relato: 

“Precisaríamos de um pouco mais de tempo para podermos treinar, muitas pessoas 

participaram do evento, mas ainda não vem para suas atividades normais com o 

mesmo intuito proposto pelo treinamento, não estão preparadas”. – Supervisor 2. 

Sugere-se que essa diferença manifestada nas respostas deve-se ao fato de que durante 

a entrevista direta as pessoas se expressaram de maneira mais clara por se sentirem mais à 

vontade do que ao responderem aos questionários.  

Observa-se ainda uma significativa diferença percentual entre a cúpula estratégica e os 

demais grupos analisados, na ordem de 20%. No caso do diretor, há total anuência e 

concordância com os treinamentos oferecidos.  

Os workshops de melhoria contínua eram realizados durante três dias e ocorriam duas 

vezes por mês. No primeiro dia ocorria o treinamento sobre os conceitos e ferramentas do lean 

manufacturing, nos outros dois dias a equipe era destinada para uma área de produção 

específica para fazer a identificação dos desperdícios e implantar as melhorias. 

 Observou-se que o tempo destinado para a identificação dos desperdícios nas áreas foi 

considerado insuficiente pelos entrevistados, uma vez que os respondentes nem sempre 

conheciam o processo de produção do local. Além disso, percebeu-se que devido às 

necessidades da produção, não houve a participação de todos os funcionários da empresa e 

alguns funcionários participaram mais de uma vez dos workshops. Dos 66 funcionários da mão 

de obra indireta, 32 participaram dos workshops de melhoria, sendo que nove participaram duas 

vezes, e três pessoas participaram três vezes.  
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Sugere-se, portanto, que existe uma oportunidade de aprimoramento na execução dos 

treinamentos principalmente em relação ao envolvimento dos operadores.  

 

4.2.5 ENTENDIMENTO DO CONCEITO LEAN MANUFACTURING 

 

Para entender a percepção do grupo de operadores sobre a mudança implantada, a Figura 

16 ilustra a compreensão das pessoas sobre o conceito do termo lean manufacturing. 

  

Figura 16: Resultado – Definição lean manufacturing 

Fonte: Autora (2016) 

 

 Dos 25 operadores entrevistados, 10 classificaram o lean como uma ferramenta para 

desenvolver pessoas e melhorar o desempenho do trabalho; 09 identificaram como uma 

ferramenta de organização dos setores.  

 Resultado aderente foi encontrado na pesquisa realizada com os líderes de equipe, dos 

12 entrevistados, 07 concordaram com as afirmações feitas com os operadores e 03 indicaram 

também que o lean pode ser classificado como uma ferramenta para melhorar a comunicação 

dos resultados da empresa. 

 A percepção do lean como uma ferramenta para o desenvolvimento de pessoas pode ser 

atribuída à quantidade de treinamentos realizados, que não eram comuns antes da implantação 

da mudança, a formação dos líderes de equipe e a oportunidade de participação das pessoas 

através das ideias de melhoria, o que também não era uma prática comum anteriormente. 

Observou-se que a definição do lean como organização dos setores, está associada à 

quantidade de workshops de 5S realizados, e as auditorias desenvolvidas para manter a 

organização dos setores. 



74 
 

 

A falta da percepção do lean como um sistema para a identificação e eliminação dos 

desperdícios também foi observada nos resultados. De acordo com material fornecido pela 

empresa para os treinamentos, a identificação dos desperdícios é um dos pontos principais 

abordados, pois envolve o desenvolvimento dos colaboradores de modo que consigam enxergar 

as oportunidades de melhorias existentes em uma determinada área. Observa-se, portanto, que 

os treinamentos podem ser aprimorados para ensinar as pessoas a efetivamente enxergar os 

desperdícios nas áreas de trabalho. 

 Shah e Ward (2007) apresentam o conceito de lean como um sistema técnico e social 

que tem como principal objetivo a eliminação do desperdício pela redução das variabilidades 

interna do sistema. Hasle (2014) completa que a importância dessa definição consiste na ênfase 

do lean como um sistema técnico social, ou seja, que está relacionado à forma como o trabalho 

humano é organizado.  

 

4.2.6 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

 

 Para compreender o processo divulgação das informações e envolvimento das pessoas, 

os grupos analisados foram questionados sobre o processo de comunicação durante a 

implantação do lean manufacturing. Na empresa em estudo pode-se resumir o processo de 

comunicação nas seguintes atividades: 

 Definição dos indicadores de processo dispositivo de gestão visual;  

 Definição da rotina de reuniões entre setores; 

 Divulgação dos resultados alcançados através dos quadros de aviso e e-mails 

corporativos. 

 Foram realizadas perguntas relativas à definição e compreensão dos indicadores, 

comunicação entre os setores da organização e sobre a comemoração dos sucessos alcançados 

pelas equipes.  

 

 

 

4.2.6.1 INDICADORES   

 

 A Tabela 13 e 14 sistematizam os resultados encontrados em relação aos indicadores 

definidos durante o processo de implantação do lean. 
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Comunicação e gestão visual – Indicadores 

Grupo de operadores 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica Operadores 
Líderes de 

equipe 

Os indicadores do lean são claramente comunicados e 

entendidos por todos os funcionários. 
3,9 3,7 3,3 4,0 

Tabela 13: Resultado indicadores 

Fonte: Autora (2016) 

 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe 0,3 5,2% 

Operadores e Grupo Tático 0,6 11,9% 

Operadores e Cúpula estratégica -0,1 -1,5% 

Líderes de equipe e Grupo Tático 0,3 6,7% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica -0,3 -6,7% 

Grupo Tático e Cúpula estratégica -0,7 -13,3% 

Tabela 14: Diferença em % - Grupos de pesquisa 

Fonte: Autora (2016) 

 

 Em relação à comunicação e entendimento dos indicadores, observa-se que existe uma 

convergência entre as opiniões dos entrevistados dos grupos de operadores e líderes de equipe, 

com uma diferença de apenas 5,2%. Segundo os entrevistados, os indicadores são bem 

comunicados, porém existe um desinteresse por parte de alguns funcionários em compreendê-

los, conforme sugerem os seguintes relatos: 

“Concordo parcialmente; muita gente não entende e tem vergonha de perguntar”. – 

Auxiliar de operações fabris 2. 

“Nem todos entendem, TOP 5 é baseado muito em numero, que o líder passa, o líder 

detém mais esse conhecimento, muitas pessoas participam mas não entendem”. – 

Operador de empilhadeira 1. 

“Tem pessoas que não se interessam pelo o que passado nos indicadores, não dão 

importância.” – Líder de equipe 5. 

“Existem funcionários que não se interessam independente da explicação do líder.” – 

Líder de equipe 8. 

 Observa-se ainda que o grupo de operadores e a cúpula estratégica em percepções 

similares, com uma diferença pouco significativa. Segundo o diretor, a rotatividade dos 

funcionários foi o principal motivo para nem todos compreenderem os indicadores, conforme 

o seguinte relato: 

“Nem todo mundo possui um claro entendimento, mas isso é afetado também pela 

grande rotatividade de pessoas.” – Diretor industrial. 

 Em relação ao grupo tático, percebe-se uma diferença significativa na ordem de 12% 

em relação ao grupo de operadores e de 13% em relação à cúpula estratégica. Os gestores 

afirmam que não houve o envolvimento total dos funcionários, conforme indicado nos relatos: 
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“A melhora foi em relação à criação de um tempo com os funcionários para expor a 

situação do setor, o que não acontecia antes, mas nem todos os funcionários realmente 

mostram interesse pelo o que está sendo passado.” – Supervisor 01. 

“No terceiro turno a divulgação dos objetivos não foi tão intensa como era durante um 

dia. Eu percebi que alguns funcionários que participaram da reunião do TOP 05 não 

entendiam muito bem o que estava sendo passado.” – Supervisor 02. 

“Nem todos os indicadores foram claramente comunicados Tivemos bons e maus 

exemplos: Bons exemplos: geração de novas e premiação das ideias vencedoras; Maus 

exemplos: não existem indicadores de manutenção dos projetos.” – Gerente de 

produção. 

 Observou-se durante a pesquisa, que apesar das reuniões diárias das equipes 

acontecerem regulamente para apresentação dos indicadores, em algumas equipes nem todos 

os indicadores presentes no quadro de gestão visual estavam preenchidos, possivelmente devido 

à falta de compreensão dos líderes de equipe sobre como fazê-lo.  

 Ainda foi possível perceber que, em algumas reuniões, os resultados negativos não eram 

discutidos pelos líderes com a equipe para entendimento das possíveis causas e soluções dos 

problemas identificados. 

 Observou-se também, que algumas reuniões aconteciam em menos do que o tempo 

estimado de cinco minutos, devido a necessidades da produção. Em uma das equipes estudadas, 

percebeu-se a existência de resistência em relação ao líder. 

 Percebe-se, portanto que a falta de interesse e compreensão dos colaboradores pelos 

indicadores manifestados pelos grupos pode ser originada pela falta de entendimento do que 

está sendo comunicado, e uma possível falta de preparação dos líderes de equipe em passar a 

informação. 

 Nesse ínterim, observam-se oportunidades de melhoria em relação ao trabalho realizado 

pelo líder lean, pois uma vez responsável pela capacitação das equipes, esse profissional deve 

contribuir para a capacitação dos líderes de equipe para acompanharem os indicadores e 

repassarem os resultados para a equipe e também acompanhar de perto o desenvolvimento das 

reuniões diárias, acompanhando e monitorando o entendimento de todos sobre o que está sendo 

passado. 

 A prática de definição da rotina de reuniões para a divulgação e discussão sobre os 

indicadores do processo foram observadas também na literatura. Nordin et al. (2012) 

observaram que os melhores resultados de implantação do lean foram obtidos em empresas que 

disseminavam as informações através de reuniões diárias entre média gerência e operadores, 

quadro de informações newsletters mensais.  
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 O estudo realizado por Motwani (2003) relata como resultado que a empresa utilizou 

controles visuais como dispositivos de comunicação que permitem a visualização de processos 

identificação de problemas, e desenvolver melhorias. Ainda segundo o autor, devido ao sistema 

de rotatividade dos encarregados para participarem das reuniões de produção, o conhecimento 

dos trabalhadores sobre a produção aumentou. 

 Assim como a empresa analisada nessa pesquisa, Seppälä (2006) observou em seus 

estudos que a rotina de reuniões adotada na empresa em análise contava regularmente com a 

participação do gerente de manufatura e do supervisor, e ocasionalmente por pessoas das 

funções de apoio. Segundo o autor, as reuniões foram consideradas úteis também do ponto de 

vista da troca de informações e oportunidades de contato entre diferentes grupos de pessoas. 

 

4.2.6.2 RELACIONAMENTO ENTRE DEPARTAMENTOS  

 

A Tabela 15 e 16 sistematizam os resultados da percepção dos grupos sobre o impacto 

do lean no relacionamento dos departamentos da organização. 

 Comunicação e gestão visual - 

Relacionamento entre departamentos 

Grupo de operadores 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica Operadores 
Líderes de 

equipe 

Os departamentos parecem trabalhar melhor e possuem 

uma relação mais saudável após a implantação do lean. 
4,3 4,0 3,3 5,0 

Tabela 15: Resultado - Comunicação entre departamentos 

Fonte: Autora (2016) 

 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe 0,30 6,0% 

Operadores e Grupo Tático 1,00 20,0% 

Operadores e Cúpula estratégica -0,70 -14,0% 

Líderes de equipe e Grupo Tático 0,70 14,0% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica -1,00 -20,0% 

Grupo Tático e Cúpula estratégica -1,70 -34,0% 

Tabela 16: Diferença % - Comunicação entre departamentos 

Fonte: Autora (2016) 

 

 Apesar das diferenças percentuais, observa-se que todos os grupos concordam que a 

comunicação entre os setores da organização melhorou após a implantação do lean 

manufacturing.  

 Percebe-se a existência de uma diferença significativa entre a cúpula estratégica e os 

demais grupos. Na percepção do diretor, a comunicação dos setores melhorou 
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significativamente após a implantação do lean, devido à utilização dos dispositivos visuais e 

implantação da rotina de reuniões. Além disso, a diferença entre o grupo de operadores e o 

grupo tático também foi acentuada. 

 A melhoria do relacionamento entre os setores pode ser atribuída à definição da rotina 

de reunião dos gestores com os representantes dos setores de apoio, realizada diariamente 

durante quinze minutos, o TOP 15. Essas reuniões os principais indicadores de produção eram 

apresentados em um quadro de gestão visual, os principais problemas eram compartilhados 

entre a equipe de gestores e em seguida elaborado um plano de ação para o acompanhamento 

diário das ações.  

Resultados semelhantes foram observados na literatura. Nos estudos da Seppälä (2006) 

após a implantação de células de manufatura e equipes de trabalho a colaboração e a 

comunicação entre os trabalhadores da célula melhoraram, porém o mesmo não foi observado 

entre os departamentos. Sugere-se, portanto, o desenvolvimento de melhorias no processo de 

comunicação da empresa com o maior envolvimento dos departamentos.  

Seppälä e Klemmola (2004) analisaram a percepção dos colaboradores sobre seus 

trabalhos mediante a implantação do lean na organização e neste caso a percepção foi diferente: 

uma considerável parte dos respondentes considerou que a troca de informações dentro das 

unidades de trabalho apresentou uma melhora significativa. 

 

4.2.6.3 COMEMORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SUCESSOS ALCANÇADOS 

 

A Tabela 17 e 18 ilustram os resultados obtidos quando os respondentes de cada distinto 

grupo foram perguntados sobre a comemoração dos resultados alcançados. 

Comunicação e gestão visual - Comunicação entre 

departamentos 

Grupo de operadores 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica Operadores 
Líderes de 

equipe 

As metas em curto prazo são bem definidas e os 

sucessos são comemorados. 
3,5 3,1 4,0 4,0 

Tabela 17: Resultado - Comunicação entre departamentos 

Fonte: Autora (2016) 

 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe 0,4 8,7% 

Operadores e Grupo Tático -0,5 -9,6% 

Operadores e Cúpula estratégica -0,5 -9,6% 

Líderes de equipe e Grupo Tático -0,9 -18,3% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica -0,9 -18,3% 
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Grupo Tático e Cúpula estratégica 0,0 0,0% 

Tabela 18: Diferença % - Comunicação entre departamentos 

Fonte: Autora (2016) 

 

Observa-se um estreito alinhamento entre o grupo tático e a cúpula estratégica, ambos 

afirmam que a comemoração dos sucessos alcançados pela equipe é devidamente comemorada. 

Porém, percebe-se uma significativa diferença percentual entre os grupos de operadores e 

líderes de produção em relação ao grupo tático e a cúpula estratégica.  Segundo os 

operadores e líderes, a comemoração dos sucessos ocorre apenas dentro da própria equipe, não 

sendo divulgadas adequadamente para toda organização, conforme apresentado nos seguintes 

relatos. 

"As metas não são comemoradas pela empresa como um todo, apenas nos grupos 

relacionados aos trabalhos”.  - Ferramenteiro 1. 

“As ideias melhorias, os resultados alcançados deveriam ser divulgados para todos da 

empresa, porque hoje fica ainda muito dentro de cada setor.” – Técnico de qualidade 

3. 

“Alguns setores comemoram as metas outros não.” – Soldador 1. 

 “Muitas coisas que os setores fazem não são divulgado, mais treinamentos, às vezes 

um setor tem problemas e não são comunicados;” - Líder de equipe 3. 

“A empresa não comemora; apenas os próprios setores, mas também não são 

divulgadas.”- Líder de equipe 8. 

 Apesar das percepções manifestadas pelos grupos, observou-se que a empresa iniciou 

em 2015, a prática de divulgação dos resultados alcançados com os workshops de melhoria e a 

participação dos funcionários através das melhores ideias sugeridas no mês através de e-mails 

e dos quadros de gestão visual.   

 Segundo Nordin et al. (2012), as empresas com melhores resultados de implantação do 

lean desenvolviam comemorações de vitórias a curto prazo para apoiar a motivar as equipes. 

 

4.2.7 LIDERANÇA E ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES 

 

Uma equipe de gestores altamente comprometida é fundamental para o sucesso da 

implantação de um processo de mudança (MOTWANI, 2003). A liderança deve dar direções 

claras aos colaboradores e o detalhamento das atividades que serão realizadas (NORDIN et al., 

2012). 

Neste sentido para compreender a percepção dos grupos da pesquisa sobre a liderança 

do processo, foram realizadas perguntas sobre o comprometimento dos gestores, o tempo 
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dedicado à implantação da mudança, o apoio oferecido para motivar os funcionários e o nível 

de autonomia dos funcionários.  

A Tabela 19 e 20 sistematiza os resultados obtidos sobre o comprometimento dos 

gestores da organização. 

Liderança 

Grupo de operadores 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica Operadores 
Líderes de 

equipe 

Toda a gerência está comprometida e seguindo na mesma 

direção proposta pelo lean. 
3,4 3,6 3,3 4,0 

Tabela 19: Resultado - Comprometimento dos gestores  

Fonte: Autora (2016) 

 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe -0,2 -4,3% 

Operadores e Grupo Tático 0,0 0,0% 

Operadores e Cúpula estratégica -0,6 -12,6% 

Líderes de equipe e Grupo Tático 0,3 5,0% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica -0,4 -8,3% 

Grupo Tático e Cúpula estratégica -0,7 -13,3% 

Tabela 20: Diferença % - Comprometimento dos gestores 

Fonte: Autora (2016) 

 

 Apesar de existir um alinhamento entre os grupos de que os gestores são comprometidos 

com o processo lean, observou-se a existência de uma diferença mais significativa entre o grupo 

de operadores e o grupo tático em relação à cúpula estratégica.  

 Os resultados do questionário indicaram uma percepção positiva sobre o 

comprometimento dos líderes, porém durante a entrevista observou-se uma insatisfação dos 

entrevistados em relação a envolvimento dos líderes, conforme relatado abaixo: 

“A liderança não passa muita coisa para gente sobre o lean, nem todo mundo está 

envolvido com esse sistema.”- Auxiliar de operações fabris 2. 

 “A liderança deveria dar mais atenção a esse processo, muitas vezes os processos são 

implementados, mas acabam sendo esquecidos. Eu acredito que eles deveriam ter 

mais controle sobre as mudanças, porque eles acabam esquecendo, operador deixa de 

lado e não há um acompanhamento no fim do processo não tendo o mesmo efeito que 

deveria ter.” – Técnico mecânico 1.  

“Não foi dada sequência ao trabalho, começou bem, aí depois os trabalhos se 

perderam. Os gestores vem no TOP 5 e não participam, não prestam atenção, a alta 

gerencia não é participativa.” – Auxiliar de operações fabris 3. 

Para o grupo tático o comprometimento dos líderes não foi suficiente para passar as 

informações e envolver as pessoas no processo de mudança, conforme os seguintes relatos: 

“Apoio liderança - Não totalmente no lean nos falamos muito da inversão da pirâmide, 

ela até aconteceu um pouco aqui, porque muitas vezes os funcionários de fábrica não 
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conseguiam entender, assimilar a necessidade dessa ferramenta para a empresa, então 

ficou muito acima ainda nos altos níveis.” – Supervisor 2. 

“Comprometimento e participação da gerência não foram suficientes para sustentar as 

mudanças.” – Gerente de produção.  

Na percepção da cúpula estratégica houve o comprometimento da gerência da fábrica, 

porém ocasionada em sua maioria pela cobrança dos níveis de gestão superiores e não por 

aceitação do processo de mudança, conforme relatado abaixo: 

“A minha posição como apoiador da mudança faz com que algumas pessoas venham, 

mas uma coisa é vir, outra é se doar.” – Diretor industrial. 

O diretor industrial representante da cúpula estratégica complementa ainda em seus 

relatos: 

“Na realidade a gente não conseguiu passar para as pessoas um nível de 

conscientização suficiente para que as pessoas comprassem; isso dificultou muito e 

dificulta ate hoje porque como esse empowerment tem que ser de cima para baixo para 

depois puxar de baixo para cima, o segundo nível e talvez até o primeiro, ainda esteja 

meio obscuro sobre as vantagens e desvantagens.” – Diretor industrial. 

Complementando a percepção do grupo tático e da cúpula estratégica sobre o não 

comprometimento da liderança, observou-se que quando perguntados sobre as dificuldades 

encontradas durante o processo de implantação do lean, 2 dos 3 entrevistados do grupo tático 

relataram como dificuldade o apoio da liderança para realização de melhorias. 

Já no caso dos grupos de operadores, 18 dos 25 entrevistados relataram não encontrarem 

dificuldades, e em relação ao grupo de líderes de equipe, 9 dos 12 entrevistados também 

apresentaram uma resposta negativa. A Figura 17 sistematiza as dificuldades encontradas pelo 

restante de operadores e líderes, as principais consistem no entendimento dos conceitos do lean 

e a resistência das pessoas ao processo. 

 

Figura 17: Dificuldades encontradas durante a implantação do lean manufacturing 

Fonte: Autora (2016) 
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Em relação do tempo dedicado pelos gestores para a realização de melhorias a Tabela 

21 e 22 ilustram os resultados. 

Liderança 

Grupo de operadores 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica Operadores 
Líderes de 

equipe 

Os líderes fornecem um tempo apropriado para realizar 

melhorias. 
2,9 3,8 3,0 4,0 

Tabela 21: Resultado - Tempo de dedicação dos gestores 

Fonte: Autora (2016) 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe -0,9 -18,9% 

Operadores e Grupo Tático -0,1 -2,2% 

Operadores e Cúpula estratégica -1,1 -22,2% 

Líderes de equipe e Grupo Tático 0,8 16,7% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica -0,2 -3,3% 

Grupo Tático e Cúpula estratégica -1,0 -20,0% 

Tabela 22: Diferença % - Tempo de dedicação dos gestores 

Fonte: Autora (2016) 

 

Observa-se a existência de um alinhamento de percepções apenas entre os operadores e 

o grupo tático e entre os líderes de equipe e a cúpula estratégica. Enquanto para os líderes de 

equipe e para a cúpula estratégica o tempo dedicado dos gestores é adequado para a realização 

das melhorias, o mesmo não é observado entre operadores e o grupo tático. Para esse grupo de 

entrevistados, o principal foco dos gestores está nos resultados da produção e não no processo 

de implantação da mudança, conforme relatado: 

“Percebi que os líderes fornecem tempo para fazer melhorias no meu setor, mas em 

outros setores eu percebi que não.”- Ferramenteiro1.  

“Os líderes têm metas, prazos e não conseguem parar tudo para se envolver com 

melhorias, pois estão sendo cobrados.” – Ferramenteiro 12. 

“Faltou mais envolvimento dos líderes, mais tempo dedicado à melhoria.”- Auxiliar 

de operações fabris 3. 

 “Os lideres pensam muito ainda na produção, não se dedicando as melhorias.”- 

Operador de máquina 1. 

 

 O apoio oferecido pelos líderes para motivar os funcionários a participarem do processo 

de mudança também foi investigado e observaram-se diferenças representativas entre os 

operadores e grupo tático em relação à cúpula estratégica, conforme ilustrado nas Tabelas 23 e 

24. 

Liderança Grupo de operadores 
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Operadores 
Líderes de 

equipe 

Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica 

O apoio oferecido pelos líderes é suficiente para que os 

funcionários atuam a favor da mudança, trabalhando em ações 

para a implantação do lean.  
3,3 3,7 3,3 4,0 

Tabela 23: Resultado - Apoio da liderança para motivação dos colaboradores 

Fonte: Autora (2016) 

 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe -0,4 8,1% 

Operadores e Grupo Tático 0,0 0,0% 

Operadores e Cúpula estratégica -0,7 14,8% 

Líderes de equipe e Grupo Tático 0,3 6,7% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica 0,3 6,7% 

Grupo Tático e Cúpula estratégica 0,7 13,3% 

Tabela 24: Diferença % - Apoio da liderança para motivação dos colaboradores 

Fonte: Autora (2016) 

 

 Segundo os operadores a liderança esteve mais presente e motivadora apenas durante os 

workshops de melhoria contínua e não durante todo tempo para acompanhar as mudança 

implementadas e motivar os funcionários a se dedicarem as melhorias proporcionadas pelo 

lean, conforme os seguintes relatos: 

“A liderança não apoiou depois dos workshops, foi muito fraca.” – Operador de 

máquinas 1. 

“Ainda falta o incentivo por parte dos gestores, não apenas no momento dos 

workshops, mas de forma contínua.” – Soldador. 

“As pessoas que são líderes devem aprender a motivar os funcionários a darem ideias 

de melhoria no dia a dia e não apenas participarem dos treinamentos.” – Técnico de 

qualidade. 

 Observa-se, portanto oportunidades de melhoria relacionadas à atuação da liderança que 

devem dedicar mais tempo à implantação do processo lean de forma a sensibilizar e engajar 

todos os trabalhadores. 

 Nos estudos realizados por Nordin et al. (2012) sobre a implantação do lean, nos casos 

de maiores sucesso, a gestão da mudança atuava de forma a convencer os colaboradores a 

utilizarem seu tempo para a promoção do lean. 

 O papel do agente de mudança ou líder lean também foi um dos pontos analisados 

durante a pesquisa. Conforme ilustrado nas Tabelas 25 e 26, existe um alinhamento na 

percepção dos grupos em relação à importância do líder lean, sendo considerado de 

fundamental importância para a implantação e acompanhamento do processo de mudança. 

Liderança Grupo de operadores 
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Operadores 
Líderes de 

equipe 

Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica 

A definição de um agente de mudança - Líder lean - foi 

fundamental para o processo de implantação.  
4,7 4,8 4,7 5,0 

Tabela 25: Resultado - Desempenho do agente de mudança 

Fonte: Autora (2016) 

 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe -0,1 -2,0% 

Operadores e Grupo Tático 0,0 0,0% 

Operadores e Cúpula estratégica -0,3 -6,0% 

Líderes de equipe e Grupo Tático 0,1 2,0% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica -0,2 -4,0% 

Grupo Tático e Cúpula estratégica -0,3 6,0% 

Tabela 26: Diferença % - Desempenho do agente de mudança 

Fonte: Autora (2016) 

  

 Observou-se no decorrer da pesquisa que a liderança estava presente nos workshops, 

porém o acompanhamento diário das mudanças implantadas era realizado pelo líder lean, o que 

criava uma separação entre a produção e as atividades do lean, pois enquanto a liderança da 

produção exigia apenas o cumprimento das metas, o líder lean, cobrava o maior envolvimento 

dos funcionários.  

Além disso, foi possível perceber durante a pesquisa que o próprio líder lean, 

identificava a necessidade de melhorar o processo de acompanhamento da mudança, portanto 

para sustentar as melhorias implementadas, a empresa começou a adotar em 2016 processos de 

auditoria, implantando novos indicadores como a quantidade de não conformidades 

relacionadas ao 5S. 

A literatura apresenta estudos sobre a liderança em empresas que adotaram o lean 

manufacturing. Na pesquisa realizada por Motwani (2003), a iniciativa da mudança foi apoiada 

pela alta e média gerencia, o que contribuiu para o envolvimento dos colaboradores. Foram 

criadas três equipes para garantir o sucesso da implantação: equipe de estratégia; grupo de 

analistas do negócio e o grupo de operações. As equipes foram responsáveis pelo mapeamento 

das atividades e processos da empresa para identificar as principais áreas problemáticas e 

trabalhar para eliminar ou minimizar as perdas. 

 Já no caso do estudo realizado por Seppälä (2006) sobre a implantação de células de 

manufatura e equipes de trabalho em um departamento de uma empresa, foi realizada a divisão 

do trabalho entre os trabalhadores das células, os supervisores e a equipe de manutenção para 

aumentar a autonomia do trabalho. Porém o resultado não foi como planejado, devido as 
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frequentes mudanças no plano inicial o papel do gerente da manufatura e do supervisor ainda 

ficaram dominantes, enquanto o encarregado da célula teve seu papel reduzido.  

 Para alcançar mudanças reais no modo de operação e implementar novas práticas de 

trabalho e necessário garantir a colaboração e a participação de todas as pessoas afetadas pela 

mudança (SEPPÄLÄ, 2006). 

 O último aspecto relativo à liderança pesquisado consiste na participação dos 

colaboradores, se após a implantação do lean eles se sentem mais ouvidos pela liderança. Em 

geral a gestão da mudança reconhece a importância do envolvimento dos colaboradores das 

organizações, porém este ainda é realizado nas organizações de maneira top-down (KOTTER, 

1996).  As Tabelas 27 e 28 ilustram os resultados: 

Liderança 

Grupo de operadores 
Grupo 

tático 

Cúpula 

estratégica Operadores 
Líderes de 

equipe 

Percebo que os operadores da fábrica são mais ouvidos pela 

liderança após a implantação do lean. 
3,6 4,1 3,3 3,0 

Tabela 27: Resultado - Participação dos colaboradores 

Fonte: Autora (2016) 

Grupos em análise GAP Diferença percentual 

Operadores e Líderes de equipe -0,5 -9,8% 

Operadores e Grupo Tático 0,3 5,2% 

Operadores e Cúpula estratégica 0,6 11,9% 

Líderes de equipe e Grupo Tático 0,8 15,0% 

Líderes de equipe e Cúpula estratégica 1,1 21,7% 

Grupo Tático e Cúpula estratégica 0,3 6,7% 

Tabela 28: Resultado - Participação dos colaboradores 

Fonte: Autora (2016) 

 Observa-se que o grupo de operadores e líderes de equipe considera que os operadores 

são mais ouvidos pela liderança após a implantação do lean. Existe uma diferença 

representativa entre os operadores e líderes de equipe e a cúpula estratégica e entre os líderes 

de equipe e o grupo tático.  

 O grupo de operadores e líderes atribui o resultado positivo ao início do programa de 

ideias de melhorias adotado pela organização que possui também um programa de recompensa 

para as melhores ideias, conforme os seguintes relatos: 

“Os operadores são mais ouvidos pela liderança. O lean precisa das ideias então os 

líderes estão ouvindo mais.”- Auxiliar de operações fabris 1. 

“Uma coisa que não existia aqui era a premiação de ideias. Quando implementaram 

as pessoas puderam opinar em mudanças que antigamente não eram passadas a frente, 

e que agora são realizadas.” – Auxiliar de operações fabris 5. 

“Antes da implantação do lean, não tínhamos a quem levar as ideias de melhoria, hoje 

em dia é possível falar, nos TOP 05 e a partir dai as ideias são avaliadas para serem 

implantadas.”- Almoxarife 3. 
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“Hoje em dia tem premiação de ideias que e uma valorização da própria pessoa, sobre 

o que ela pensa.”- Líder de equipe 2. 

 Nordin et.al (2012) observaram em seus estudos também que a prática da geração de 

um sistema de recompensas auxilia no sucesso da implantação do lean. Na pesquisa realizada 

por Motwani (2003), na abordagem de implantação do lean analisada os autores observaram 

também a instituição de uma política de sugestões abertas. Seppälä (2006) complementa ainda 

que é necessário desenvolver práticas de reconhecimento e sistemas de pagamento em paralelo 

com a formação das equipes de trabalho. 

 A percepção positiva sobre o envolvimento dos funcionários pode também ser percebida 

no grupo de operadores e líderes quando perguntados se a implantação do lean alterou suas 

rotinas de trabalho. No grupo de operadores, 18 dos 25 entrevistados relataram que as principais 

alterações na rotina foram o maior envolvimento com a produção e a melhoria do trabalho após 

as melhorias de ergonomia e organização realizadas nos workshops. A Figura 18 ilustra os 

resultados obtidos: 

 

Figura 18: Impactos da implantação do lean na rotina de trabalho 

Fonte: Autora(2016) 

 

No caso dos líderes, todos relataram que o lean trouxe mudanças na rotina e 10 dentre 

os 12 entrevistados consideram também o envolvimento na produção como principal alteração. 

Essa percepção deve-se a quantidade de atividades atribuídas a eles após a implantação do lean.  

 Além disso, quando os grupos de operadores e líderes de equipe foram perguntados 

sobre qual a principal diferença observada antes e após o a implantação do lean, foram relatados 

a maior motivação das pessoas, a organização dos setores e a melhor comunicação na 

organização. A Figura 19 ilustra os resultados. 



87 
 

 

 

Figura 19: Resultados - Diferenças entre os períodos antes e após o lean 

Fonte: Autora (2016) 

 

 Apesar das percepções positivas, observou-se também que para alguns operadores, 

apesar do programa de ideias ter aumentado a participação das pessoas no processo lean, os 

gestores ainda são vistos como uma das barreiras, conforme os seguintes relatos. Essa 

percepção também foi observada entre o grupo tático. 

“Eu acho que às vezes aquilo que você pensou em colocar não vai para frente. Sempre 

vai esbarrar na liderança. As pessoas têm medo da presença da liderança nos 

workshops, inibindo um pouco; não existe a liberdade de falar o que você sente você 

fala e depois se torna uma carta marcada na empresa.” – Ferramenteiro 3. 

 “Quando tomamos uma atitude os lideres questionam porque tomamos essa decisão 

sozinhos.”- Líder de equipe 3. 

 “A liderança poderia se envolver mais, não aprovam ideias e justificam o motivo.”- 

Líder de equipe 5. 

“Sobre os funcionários serem ouvidos pela liderança, eu acho que infelizmente ainda 

não atingimos esse grau de maturidade, não acontecendo a ‘junção’ entre os dois 

mundos. O processo ainda é muito top-down e ocorre pelo medo.” – Gerente de 

produção. 

 Percebeu-se também uma crítica ao sistema de geração de ideias por parte dos líderes 

de equipe, devido à falta de respostas a algumas ideias e ao atraso para concluí-las conforme o 

seguinte relato: 

“Eu achei que houve falha devido ao tempo para cumprir as ideias, ideias não 

analisadas, sem retorno.”- Líder de equipe 5. 

“Uma falha do programa de ideias [...] foi a falta de implantação das ideias, demora 

em concluir as ideias.” - Líder de equipe 6. 

“A maioria das ideias dadas não é aceita e não recebemos retorno.” - Líder de equipe 

7. 
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“O programa de ideias é bom, mas deveria ter mais agilidade para realização das 

ideias.”- Líder de equipe 8. 

“Pessoas deixaram de dar ideia por acharem que não ia ser realizada.” - Líder de 

equipe 10. 

 Em relação ao programa de ideias, observou-se que para realização das melhorias era 

necessário o envolvimento das equipes de apoio como manutenção, engenharia e ferramentaria 

que, devido às demandas da produção, não consideravam as ações de melhoria como prioridade, 

atrasando todo o processo.  

Percebe-se, portanto, que o foco da liderança voltado somente para os resultados da 

produção influencia diretamente no envolvimento dos colaboradores com o processo de 

mudança, mesmo com os esforços realizados pelo líder lean. Além disso, percebeu-se que os 

colaboradores não recebiam um retorno das repostas, mesmo que fossem negativos. 

Observa-se, que para sustentar o processo de mudança, os líderes devem se envolver 

mais com as atividades diárias, e não apenas o líder lean para que os trabalhadores de sintam 

motivados em participar. Além disso, o líder lean deve auxiliar os líderes de equipes no retorno 

das ideias aos funcionários, garantindo uma reposta a todos.  

 

4.2.8 SAÚDE E BEM ESTAR DO TRABALHADOR 

 

 Para compreender o impacto da implantação do lean manufacturing no ambiente de 

trabalho e na saúde dos trabalhadores, os grupos da pesquisa foram perguntados sobre os 

aspectos: saúde e bem estar dos trabalhadores; aumento da pressão do trabalho; clima 

organizacional e também sobre o aumento das oportunidades de carreira após a implantação do 

lean.  

 Segundo Hasle (2014), para alcançar efeitos positivos em processos lean é necessário 

levar em consideração os fatores psicossociais e as características do trabalho da organização. 

A Tabela 29 sistematiza os resultados obtidos das entrevistas realizadas com os grupos de 

operadores e líderes de equipes e a Tabela 30 sistematiza os resultados das perguntas realizadas 

ao grupo tático e cúpula administrativa. 

# Saúde e bem estar do trabalhador Operadores 
Líderes de 

equipe 
GAP 

Diferença 

percentual 

1 
Percebo que o meu ambiente de trabalho 

tornou-se mais seguro. 
4,6 4,4 0,18 3,6% 

2 
Percebo que a pressão no trabalho 

aumentou após a implantação do lean. 
2,5 3,4 -0,90 -17,9% 

3 
As oportunidades de carreira dentro da 

organização aumentaram. 
2,6 3,0 -0,36 -7,2% 
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4 
A empresa é um lugar melhor de 

trabalhar desde a implantação do lean. 
4,2 4,4 -0,18 -3,5% 

Tabela 29: Resultados - Saúde e bem estar – Grupo operadores e líderes 

Fonte: Autora (2016) 

 

 Observou-se que existe um consenso entre os operadores e líderes de equipe de que a 

implantação do lean proporcionou um ambiente de trabalho mais seguro e que a empresa 

tornou-se um melhor lugar para trabalhar. Os entrevistados atribuem essa melhoria do ambiente 

organizacional a maior interação entre as pessoas ocasionadas pelos treinamentos e workshops 

de melhorias, conforme os seguintes relatos: 

“Lugar melhor de trabalhar depois que implantadas as ferramentas as pessoas nos 

grupos trabalhando juntas para desenvolver um sistema, as pessoas ficam mais 

enturmadas.”- Ferramenteiro 2. 

“O ambiente organizacional melhorou porque através dos workshops as pessoas 

foram obrigadas a se conhecer mais.”- Auxiliar de operações fabris 12. 

“Criou-se uma intimida maior com as pessoas de outros setores através dos 

treinamentos.” – Auxiliar de operações fabris 5. 

# Saúde e bem estar do trabalhador Grupo tático 
Cúpula 

estratégica 
GAP 

Diferença 

percentual 

1 

O processo de implantação foi 

desenvolvido pensando na saúde e bem 

estar do trabalhador  

3,3 3,0 0,3 6,6% 

2 

O processo de implantação foi 

desenvolvido pensando na segurança do 

trabalhador  

3,7 4,0 0,3 6,6% 

3 

Através dos treinamentos, a implantação 

do lean manufacturing aumentou as 

oportunidades de carreira dentro da 

organização 

3,4 4,0 0,6 12,0% 

Tabela 30: Saúde e bem estar do trabalhador - Grupo tático e cúpula estratégica 

Fonte: Autora (2016) 

 

 Observou-se que em relação ao grupo tático e cúpula estratégica, existe um alinhamento 

na resposta de que apesar de impactar positivamente na segurança e no bem estar do 

trabalhador, o processo não foi desenvolvido pensando nesse aspecto, conforme os seguintes 

relatos: 

“O processo não foi feito pensando no bem estar do trabalhador, apesar da ergonomia 

ter auxiliado bastante o bem estar do funcionário.” - Diretor industrial. 

“Apesar de não estra baseado no bem estar e na segurança, esses foram pilares de 

sucesso.” – Gerente de produção. 

“O processo em si foi focado em melhorar a produtividade, preocupado com a 

produção. Acho que o objetivo principal não foi esse, apesar de ter ajudado muito.” – 

Supervisor 1. 
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 Em relação ao aumento da pressão no trabalho, existe uma diferença representativa entre 

a percepção dos operadores e dos líderes de equipes. Para os operadores a implantação do lean 

não aumentou a pressão no trabalho, porém para os líderes a pressão aumentou 

consideravelmente devido às novas atividades atribuídas a esse grupo de trabalhadores como 

acompanhamento da produção, análise dos problemas, divulgação dos resultados para os 

trabalhadores.  

 Em relação as oportunidade de carreira dentro da organização, existe uma semelhança 

entre as percepções dos operadores e líderes de que a implantação do lean não proporcionou 

novas oportunidades de trabalho.  

 Porém, em relação ao grupo tático e a cúpula estratégica a percepção é diferente. Para 

estes grupos as oportunidades aumentaram, porém as pessoas não souberam aproveitá-las, 

conforme relatado durante a entrevista: 

“Surgiram mais oportunidades de carreira, mas isso não quer dizer que as pessoas 

aproveitaram.” – Diretor industrial. 

“Os funcionários mais destacados acabavam mostrando uma capacidade de realização 

e liderança que os fizeram se destacar para possíveis promoções futuras, ou seja, 

ocorreu o casamento entre treinamento, característica inata e oportunidade. Mas nem 

todos os funcionários souberam enxergar essa oportunidade.” – Gerente da produção. 

 Na literatura foram observados resultados semelhantes. Na pesquisa realizada por 

Bhasin (2012), observou-se um alinhamento entre as percepções dos trabalhadores e da gestão 

de que como consequência do lean o trabalho tornou-se mais seguro e de que a implantação do 

lean não necessariamente resultou no aumento de salário e mais oportunidades de carreira 

dentro da organização. Além disso, o autor observou em sua pesquisa que a implantação do 

lean gerou mais pressão sobre os trabalhadores. 

 Seppälä e Klemmola (2004) observaram em sua pesquisa que em relação à carga de 

trabalho e as oportunidades de carreira, os supervisores e líderes da produção perceberam que 

a implantação do lean ofereceu mais oportunidades para cada um usar seus conhecimentos e 

habilidades. Entretanto, o mesmo grupo afirma que a pressão no trabalho aumentou 

consideravelmente e o nível de estresse também. Os autores observaram ainda que os 

colaboradores da produção no geral não perceberam a variação do trabalho, nem enxergaram 

oportunidades de usar suas habilidades e conhecimento. 

 

4.2.9 RESISTÊNCIAS AO PROCESSO LEAN 
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O processo de mudança nas organizações geram reações distintas nas pessoas, sendo 

identificadas resistências por parte de alguns (FORD, FORD e MCNAMARA, 2002; KOTTER 

e SCHLESINGER, 2008). Neste sentido, os participantes foram questionados se foram 

percebidas manifestações de resistências durante o processo de implantação do da mudança. 

Em relação ao grupo de operadores, 14 dentre os 25 relataram identificar resistências por parte 

dos funcionários; 10 dentre os 12 líderes também relataram essa percepção. A Figura 20 ilustra 

as principais resistências observadas pelos grupos: 

 

Figura 20: Manifestações de resistências – Operadores e líderes 

Fonte: Autora (2016) 

 

Observa-se que entre os operadores as principais resistências foram em relação à 

mudança em atividades que há muito tempo eram realizadas da mesma forma; a percepção de 

que o processo não terá acompanhamento e a resistência em participar dos workshops de 

melhoria. No caso dos líderes foram relatos também a resistência das pessoas devido ao 

aumento de trabalho ocasionado pelo lean. 

Observa-se que dos 37 entrevistados dos grupos de operadores e líderes de equipe, 28 

profissionais estão na empresa a mais de cinco anos, conforme ilustrado na Tabela 31. 

 Período Quant. de pessoas 

0-5 anos 09 

6-15 anos 09 

16-25 anos 14 

Acima de 25 05 

Tabela 31: Tempo de trabalho na organização – 

Operadores e líderes 
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Fonte: Autora (2016) 

 

Através da análise da documentação da empresa constatou-se que antes da incorporação 

da organização ao grupo multinacional, algumas iniciativas de melhorias da produção haviam 

sido iniciadas, como por exemplo, o programa 5S. Essas iniciativas não foram sustentadas no 

decorrer do tempo. Depreende-se, portanto que a maioria dos operadores e líderes entrevistados 

vivenciou outros processos de mudança que resultaram em fracasso, criando assim uma 

insegurança e descrença sobre as mudanças.   

No caso do grupo tático e da cúpula estratégica foram identificadas as seguintes 

manifestações (Figura 21): 

 

Figura 21: Manifestações de resistências - Grupo tático e cúpula estratégica 

Fonte: Autora (2016) 

 

Os grupos de gestores foram perguntados ainda se foram realizadas ações para 

minimizar as resistências. Na percepção do grupo tático, as principais ações implementadas 

foram: 

 Promover a premiação de ideais para o maior envolvimento dos funcionários 

com a mudança; 

 Gestão dos processos no dia a dia pelo líder lean; 

No caso da cúpula estratégica, a principal ação tomada foi a mudança de função das 

pessoas da liderança resistentes ao processo. Desde o início da implantação em 2012 observou-

se através da documentação da organização, que houve três alterações na função de gerente de 

produção, duas na função de supervisor de produção, uma do responsável da qualidade, uma 

do responsável de manutenção e uma mudança de líder lean.  
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Observou-se durante as entrevistas que os grupos de operadores e líderes apesar de 

identificaram a existência das resistências, relataram que eram manifestadas mais no início do 

processo, portanto depreende-se que as ações implementadas pela gerência resultaram em 

efeitos positivos para os colaboradores.  

A literatura aponta para a importância de minimizar as resistências durante o processo 

de implantação da mudança. Seppala e Klemola (2004) identificaram em seus estudos que a 

implantação do lean nas organizações estudadas gerou o efeito de descontentamento entre os 

colaboradores com a gestão da mudança e muito baixo envolvimento desses profissionais. 

Hasle (2014) defende que o medo e a insegurança causados pelo processo de mudança 

podem gerar efeitos negativos na saúde dos trabalhadores como estresse, absenteísmo por 

doenças e pedidos de demissões. 

 

4.2.10 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Segundo Shook (2010), se a cultura organizacional não apoia o processo lean, então esta 

deve ser alterada para que a implantação ocorra com sucesso e garanta a continuidade. Nesse 

sentido, solicitou-se aos entrevistados que respondessem sobre a cultura organizacional da 

organização, podendo selecionar mais de uma alternativa. A Figura 22 e 23 ilustram os 

resultados obtidos. 

 

Figura 22: Cultura organizacional - Operadores e líderes 

Fonte: Autora (2016) 
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Figura 23: Cultura organizacional - Grupo tático e cúpula estratégica 

Fonte: Autora (2016) 

 Observa-se a semelhança das respostas entre os grupos de operadores e líderes de 

equipe, ambos classificam a cultura da empresa como focada no trabalho em equipe e nos 

resultados. O grupo da liderança relata ainda o foco na inovação. O grupo tático corrobora com 

essa percepção, porém, o foco em resultados aparece como o mais citado.  

 No caso da cúpula estratégica, a percepção sobre a cultura também está de acordo com 

a percepção dos operadores e líderes. 

 O ambiente focado no trabalho em equipe é caracterizado pela existência de uma relação 

de confiança entre os funcionários da empresa, o que complementa ainda a percepção dos 

operadores de que a implantação do lean trouxe mais motivação para os profissionais e maior 

envolvimento entre esses colaboradores devido aos treinamentos desenvolvidos, conforme 

relatado anteriormente. 

 O ambiente focado em resultados é caracterizado por ser competitivo e orientado às 

metas, essa percepção pode ser atribuída aos relatos dos funcionários de que apesar de toda 

mudança ocorrida, a empresa ainda mantem o foco nos números da produção, fato também já 

relatado anteriormente na pesquisa. 

 No caso do ambiente focado em inovação apresentam um dinamismo nas atividades e 

um foco em criatividade e empreendedorismo. Essa percepção dos líderes e gestores deve-se a 

busca e incentivo da organização por novas ideias e soluções para melhorar o processo de 

produção. 

 Segundo Pakdil e Leonard (2015), o desafio de implantar e sustentar o processo lean 

consiste na necessidade de identificar a cultura organizacional que irá permitir que esse sistema 

primeiramente utilizado por japoneses, obtenha sucesso em outro contexto organizacional. 
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4.2.11 SUGESTÕES DE MELHORIA PARA O PROCESSO DE MUDANÇA 

  

Por fim, os entrevistados foram perguntados sobre quais melhorias ao processo de 

implantação do lean sugeririam para a empresa alcançar o sucesso da mudança. A Figura 24 

ilustra os resultados: 

  

 

Figura 24: Sugestões de melhoria - Operadores e líderes 

Fonte: Autora (2016) 

 

Observa-se um a existência de um consenso entre os operadores e líderes sobre a 

dedicação de mais tempo para os treinamentos e para a realização de melhorias por parte da 

liderança. A melhoria do processo de comunicação também foi um dos pontos mais citados 

pelo grupo de operadores. Percepção similar foi observada no grupo tático, conforme ilustrado 

na Figura 25.  
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Figura 25: Sugestões de melhoria - Grupo tático e cúpula estratégica 

Fonte: Autora (2016) 

 

Os entrevistados do grupo de operadores e líderes relataram também como oportunidade 

de melhoria os seguintes aspectos: 

 Manutenção das melhorias implementadas para sustentar o processo de mudança; 

 Priorizar as ideias sugeridas pelos funcionários; 

 Aumentar o valor da premiação das melhores ideias. 

Em relação à cúpula estratégica, o diretor industrial apontou como melhoria a 

comunicação, a maior participação da alta gerência relatou a necessidade de ensinar as pessoas 

a enxergar os desperdícios, conforme o seguinte relato: 

“É necessário ensinar as pessoas a enxergarem os desperdícios; as pessoas muitas 

vezes não enxergam o desperdício, eles sabem o que é, mas não sabem identificá-lo. 

Isso envolve treinamento e participação da alta gerencia.” – Diretor industrial. 

 As sugestões de melhorias apresentadas pelos grupos complementam os resultados 

apresentados, evidenciando que apesar dos entrevistados relatarem que o processo de 

implantação do lean melhorou em vários aspectos o setor de produção da organização, ainda 

existe muito a ser feito em termos de melhorias das ações, ferramentas e no modelo de liderança 

implementado.  

  

4.3 PRINCIPAIS ACHADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

 A Tabela 32 sumariza os resultados da pesquisa que, devido a sua proximidade com a 

literatura, podem ser categorizados de acordo com os principais fatores que potencializam e 
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restringem a implantação de um processo de mudança, identificados durante a revisão 

bibliográfica. 

# Fatores Autores Descrição 

1 
Planejamento da 

mudança  

Armenakis et al.(1999); Chu 

(2003);  Shah e Ward (2003); 

Melton (2005); Walker et al. 

(2007); Kotter e Schlesinger 

(2008); Dombrowski e Mielke 

(2013);  Haddad e Kotnour 

(2015);  Lines et al. (2015). 

Potencializadores: Existe um consenso entre os grupos entrevistados de que a 

melhoria do desempenho dos trabalhadores e a maior participação dos funcionários 

da gestão da empresa foram as principais expectativas da implantação do lean na 

organização, além da redução dos custos da manufatura e do aumento da 

produtividade. 

 

Restritivos: O processo de implantação do lean foi iniciado utilizando como base o 

modelo adotado pelo grupo multinacional. Apesar de a cúpula estratégica relatar que 

o processo foi implementado visando melhorar o desempenho da produção, os grupos 

com níveis hierárquicos mais baixos identificaram como principal motivo a pressão 

dos donos da empresa. 

2 

Visão, estratégia 

de mudança e 

senso de urgência. 

Kotter (1997); Power e Sohal 

(2000); Shah e Ward (2003); 

Saurin et al. (2010); Bhasin 

(2011); Pakdil e Leonard 

(2015). 

Restritivo: Segundo a Cúpula estratégica, não houve em nenhum momento a 

definição da visão e do senso de urgência da mudança; o grupo tático por sua vez, 

manifestou uma percepção positiva sobre estes aspectos. Percebeu-se durante a 

entrevista, que este grupo apresentou uma dificuldade em compreender a definição de 

visão e senso de urgência da mudança, sendo comparados aos objetivos da 

implantação do lean. Sobre a estratégia da mudança, apesar do grupo tático e da cúpula 

estratégica relatarem que todos da organização foram comunicados, existe uma 

convergência entre a maioria dos grupos entrevistados de que nem todos da 

organização os conhecem. Segundo operadores e líderes a falta do conhecimento se 

deve a falta de treinamento de todas as pessoas. 

3 

Apoio e 

comprometimento 

dos gestores 

Kotter (1997); Boyer e Sovilla 

(2003); Chu (2003); Motwani 

(2003);  Zeffane (2003);  

Seppälä (2006); Kotter e 

Schlesinger (2008); Goodman e 

Loh (2011); Kirsch et al. (2011); 

Hill et al. (2012); Nordin et al. 

(2012); Dombrowski e Mielke 

(2013); Hasle (2014); Rusly, 

Sun e Corner  (2015). 

Potencializadores: Existe um alinhamento entre os grupos de que os gestores são 

comprometidos com a implantação do lean manufacturing, porém observou-se uma 

diferença significativa entre o grupo de operadores e grupo tático em relação à cúpula 

estratégica; Durante as entrevistas foram observadas insatisfações sobre os 

envolvimentos dos líderes, não sendo suficiente para envolver todos os funcionários e 

sustentar as melhorias implementadas. 

Restritivos: Para a cúpula estratégica que o comprometimento dos lideres foi 

decorrente da pressão exercida pela alta gerencia e não pela aceitação ao processo. O 

grupo tático relatou ainda que uma das principais dificuldades encontradas durante o 

processo de implantação do lean foi o apoio da liderança para realização de melhorias  

4 
Processo de 

comunicação 

Kotter (1997); Power e Sohal 

(2000); Sanchez e Pérez (2001); 

Ford et al. (2002);  Chu (2003);   

Motwani (2003); Box e Platts 

(2005); Seppälä (2006); Kotter e 

Schlesinger (2008);  Battilana et 

al. (2010); Segura, Peinado e 

Graeml (2011); Bhasin (2012); 

Nordin et al. (2012); 

Dombrowski e Mielke (2013); 

Bhasin (2013); Rusly, Sun e 

Corner  (2015)  

Potencializadores: A cúpula estratégica, operadores e líderes manifestaram uma 

percepção positiva em relação à melhoria da comunicação entre os departamentos 

após a implantação do lean manufacturing, devido aos dispositivos de gestão visual e 

a implantação da rotina de reuniões. O processo de comunicação é apontado pelos 

grupos de operadores e líderes de equipe como umas das principais diferenças entre o 

período antes e após a implantação do lean. 

Restritivos: Apesar dos grupos de operadores e líderes de equipe apresentaram uma 

percepção positiva em relação a comunicação e entendimento dos indicadores de 

produção, durante a entrevista os grupos manifestaram que existe o desinteresse por 

parte de algumas pessoas em compreendê-los. A mesma percepção foi observada pela 

cúpula estratégica, que atribui a falta de entendimento dos indicadores por algumas 

pessoas a alta rotatividade de funcionários. O grupo tático, no entanto, apresenta uma 

percepção negativa sobre a comunicação e o entendimento dos indicadores. A cúpula 

estratégica e o grupo tático concordam que os sucessos alcançados pelas equipes são 

bem comemorados, ao contrário da percepção dos operadores e líderes de equipe que 

relataram que as comemorações ocorrem internamente nos setores, não sendo 

divulgados para toda organização. 
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5 

Desenvolvimento 

de uma liderança 

lean; definição de 

um agente de 

mudança. 

Kotter (1997); Motwani (2003);  

Zeffane (2003); Kotter e 

Schlesinger (2008); Kirsch et al. 

(2011); Bhasin (2012); Hill et 

al. (2012); Nordin et al. (2012); 

Dombrowski e Mielke (2013);  

Herron e Hicks (2008); Lines et 

al. (2015). 

Potencializadores: Os grupos possuem a mesma percepção positiva em relação à 

importância do líder lean para implantação e sustentação do processo de mudança. 

Restritivos: Os líderes de equipe e o grupo tático relataram que o tempo dedicado 

pela liderança para realização de melhorias foi suficiente; percepção contrária foi 

observada nos grupos de operadores e grupo tático que relataram que o principal foco 

da liderança está na produção e não no processo de mudança; 

Com relação ao apoio oferecido pelos líderes para motivar s funcionários a 

participarem do processo de mudança foram observadas diferenças entre os 

operadores e grupo tático em relação à cúpula estratégica. Os operadores observaram 

a presença da liderança nos workshops de melhoria, porém não no acompanhamento 

das mudanças implantadas. 

6 

Aprendizado e 

capacitação das 

pessoas 

 Chu (2003); Motwani (2003); 

Melton (2005); Seppälä (2006); 

Saurin et al. (2010); Shook 

(2010); Nordin et al. (2012); 

Dombrowski e Mielke (2013); 

Tortorella e Fogliatto (2013);  

Rusly, Sun e Corner  (2015); 

Rodriguez et al. (2016). 

Potencializadores: Os grupos apresentaram uma percepção positiva sobre a eficácia 

e importância dos treinamentos para o desenvolvimento das pessoas e melhoria dos 

resultados da organização. 

Restritivos: Apesar da percepção positiva, os grupos de operadores, líderes de equipe 

e grupo tático relataram como oportunidade de melhoria o aumento do tempo dedicado 

aos treinamentos e da quantidade de pessoas envolvidas. 

7 
Autonomia dos 

funcionários 

Kotter (1997); Chu (2003); 

Motwani (2003); Melton 

(2005); Seppälä (2006); Nordin 

et al. (2012); Tortorella e 

Fogliatto (2013).   

Potencializadores: Os grupos de operadores e líderes de equipe possuem a mesma 

percepção de que os operadores são mais ouvidos pela liderança e possuem maior 

autonomia após a implantação do lean, devido às rotinas de reuniões, ao programa de 

ideias de melhorias e recompensa pelas melhores sugestões implantadas; 

Os grupos de operadores e líderes relataram ainda que o maior envolvimento dos 

operadores com a produção é uma das principais alterações em suas rotinas de 

trabalho. Os grupos de operadores e líderes de equipe consideram que o lean 

manufacturing pode ser definido como uma ferramenta para o desenvolvimento de 

pessoas.  

Restritivo: Apesar da percepção positiva dos grupos sobre programa de ideias de 

melhorias, alguns respondentes manifestaram insatisfação devido ao longo tempo de 

retorno das sugestões pela liderança e a falta de retorno para algumas pessoas. 

8 

Desenvolvimento 

de uma cultura 

organizacional 

Kotter (1997); Chu (2003); 

Shah e Ward (2003); Shook 

(2010); Kirsch et al. (2011); 

Bhasin (2012); Nordin et al. 

(2012); Maheshwari e Vohra 

(2015). 

Potencializadores: Existe um alinhamento entre os grupos de operadores, líderes de 

equipe e cúpula estratégica sobre a cultura da organização ser caracterizada como 

focada em resultados e no trabalho em equipe; o grupo de líderes relata ainda o foco 

na inovação. O grupo tático corrobora com essa percepção, porém, o foco em 

resultados aparece como o mais citado.  

9 
Saúde e bem estar 

do trabalhador 

Genaidy e Karwowski (2003); 

Seppälä e Klemola (2004); 

Saurin e Ferreira (2008); Bhasin 

(2012); Hasle (2014). 

Potencializadores: A cúpula estratégica e o grupo tático relataram que apesar do 

processo de mudança não ter sido desenvolvido focando na saúde e bem estar do 

trabalhador, a implantação do lean colaborou muito para isso. Operadores e líderes de 

equipe consideram que a mudança proporcionou um ambiente de trabalho mais seguro 

e que a empresa tornou-se um melhor lugar para trabalhar. 

Restritivos: O grupo dos líderes de equipe considera que a pressão no trabalho 

aumentou consideravelmente após a implantação do lean, diferentemente do grupo de 

operadores que não manifestaram a mesma percepção; Os operadores e lideres 

concordam que não houve aumento das oportunidades de carreira após a implantação 

do lean; porém a cúpula estratégica e o grupo tático afirmam que as oportunidades 

existiram e que as pessoas não souberam aproveitar. 
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10 

Comprometimento 

de todos os 

trabalhadores da 

organização com a 

mudança 

implantada 

Kotter (1997); Herscovitch e 

Meyer (2002); Boyer e Sovilla 

(2003); Genaidy e Karwowski 

(2003); Seppälä (2006); Parich 

et al. (2008); Battilana et al. 

(2010); Yamamoto e Bellgran 

(2010);  Kirsch et al. (2011); 

Hill et al. (2012); Nordin et al. 

(2012); Bhasin (2013);  

Maheshwari e Vohra (2015). 

Potencializadores: Observou-se que, mesmo com a existência de oportunidades de 

melhorias em todos os fatores apresentados, existe um comprometimento de todos os 

trabalhadores com a implantação do processo de mudança. A motivação das pessoas 

é apontada pelos grupos de operadores e líderes de equipe como umas das principais 

diferenças entre o período antes e após a implantação do lean. 

Restritivos: Os grupos relataram a existência de resistências durante o processo de 

implantação, as principais identificadas pelo grupo de operadores foram em relação à 

mudança em atividades que há muito tempo eram realizadas da mesma forma; a 

percepção de que o processo não teria acompanhamento e a resistência em participar 

dos workshops de melhoria; 

No caso do grupo tático e cúpula estratégica as principais resistências identificadas 

foram em relação a liderança, participação das pessoas das melhorias e o medo de 

alguns colaboradores diante das incertezas do processo.  

Na percepção do grupo tático foram realizadas ações de melhorias para reduzir as 

resistências como a presença de um líder lean para acompanhar as mudanças e a 

recompensa das sugestões de melhorias; no caso da cúpula estratégica, a principal 

ação tomada foi a substituição das lideranças resistentes ao processo; 

Tabela 32: Sumarização dos resultados 

Fonte: Autora (2016) 

 

  



100 
 

 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

5.1 CONCLUSÕES  

  

O estudo apresentado foi importante para compreender os fatores que estão envolvidos os 

com processo da implantação de uma mudança no sistema de produção de uma organização, 

servindo também para confirmar a importância dos fatores críticos identificados durante a 

revisão da literatura.  

O estudo apresenta ainda uma abordagem metodológica diferenciada, uma vez que, ao 

contrário da literatura analisada, analisa o fenômeno da implantação do sistema de produção 

puxada sob o enfoque dos distintos públicos envolvidos, oferecendo assim uma contribuição 

não só no campo dos resultados, mas também uma nova trilha metodológica para o 

desenvolvimento de novas pesquisas. 

O presente estudo não é determinístico e não serve para generalização dos resultados, 

sendo restrito a uma única realidade, embora possa ser inspirador para outras organizações e 

pesquisadores. 

Em relação às questões problemas apresentadas, a seguir serão descritos os resultados 

pertinentes. 

 

 Quais foram os principais eventos marcantes da implantação do lean manufacturing na 

empresa? 

Os eventos marcantes da implantação do lean na organização podem ser sumarizados da 

seguinte forma: 

o Início do processo em 2012 através do benchmarking na sede da empresa na França; 

também neste ano houve a definição da estratégia de implantação com base no padrão 

utilizado pelo grupo multinacional; 

o No ano de 2013 ocorreu a estruturação da liderança do processo através da definição do 

agente de mudança – Líder lean, formação dos GAPs e seleção dos líderes de equipe. 

Além disso, iniciou-se o processo de comunicação da mudança com a definição das 

rotinas de reuniões; 

o Em 2014 devido a mudanças mercadológicas houve a redução do volume de produção 

e consequente número de funcionário, além da redução dos esforços para implantação 

do lean, ocasionando manifestações de resistências por parte dos funcionários em 
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relação ao processo de mudança. Essa resistência foi atribuída a projetos de mudança 

fracassados que ocorreram no passado;  

o Em 2015, visando retomar o processo de implantação, houve a substituição do agente 

de mudança e o início dos workshops Kaizen. Além disso, foi definido o programa de 

recompensa pelas melhores ideias de melhoria.  

 

 Quais são os principais grupos envolvidos e qual foi o papel deles para efetivação da 

mudança? 

Os funcionários da produção da empresa foram divididos em quatro grupos seguindo a 

hierarquia; os operadores; líderes de equipe; grupo tático composto pela média gerência; e 

cúpula estratégica composta pela alta gerência.  

A cúpula estratégica representada pelo diretor industrial foi responsável pelo início do 

processo de implantação, realizando benchmarking na sede da empresa e definindo a estratégia 

de implantação assim como a sensibilização dos demais grupos. 

O grupo tático representado por gerente e supervisor de produção passou inicialmente 

pelos treinamentos nos conceitos e ferramentas do lean, sendo responsáveis pelo apoio e 

manutenção das práticas implementadas e suporte aos grupos subordinados. 

Os líderes de equipe passaram pelos treinamentos e foram os responsáveis pelo processo 

de comunicação da mudança, atuando na divulgação dos resultados da produção, discussão 

sobre os problemas identificados e acompanhamento das melhorias implementadas através dos 

Grupos Autônomos de Produção – GAPs. 

Ao grupo de operadores, foi atribuída a participação direta no processo de mudança, 

participando dos treinamentos e workshops para implantação das ferramentas do lean, 

identificação dos desperdícios no ambiente de trabalho e de sugestões de melhorias.  

 

 Quais foram os fatores identificados na literatura que impactam no sucesso da 

implantação da mudança? 

Após a revisão bibliográfica, foram verificados na literatura 10 fatores principais que 

potencializam e restringem o sucesso da implantação de um processo de mudança. 

o Planejamento da mudança (conhecimento das características internas e externas da 

organização; entendimento das diferenças individuais existentes dentro da 

organização); 

o Desenvolvimento de uma visão e estratégia de mudança e senso de urgência; 
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o Apoio e comprometimento dos gestores; 

o Processo de comunicação; 

o Desenvolvimento de uma liderança lean; definição de um agente de mudança; 

o Aprendizado e capacitação das pessoas; 

o Autonomia dos funcionários; 

o Desenvolvimento de uma cultura organizacional; 

o Saúde e bem estar do trabalhador; 

o Desenvolvimento de uma cultura organizacional. 

 

 Como os distintos grupos foram incorporados e sensibilizados para implantação da 

filosofia lean na empresa?  

 Os distintos grupos foram incorporados ao processo através dos treinamentos. 

Inicialmente foi definido um líder lean responsável por acompanhar toda a implantação da 

mudança e treinar as pessoas da organização. Os gestores foram inicialmente treinados nos 

conceitos do lean, foram em seguida definidos os líderes de equipe e capacitados para sua nova 

função de acompanhamento da produção. Os operadores foram incorporados ao processo 

através da realização dos workshops de melhoria contínua e das rotinas de reuniões diárias.  

 Observou-se durante o estudo a existência de resistências nos grupos de operadores e 

líderes de equipe no inicio da implantação da mudança, podendo ser atribuídas ao fracasso de 

iniciativas de melhorias realizadas no passado e que não foram sustentadas. Foi relatada 

também pelo grupo tático e pela cúpula estratégica a existência de resistência pela liderança da 

empresa. Através dos relatos, foi possível perceber que o envolvimento dos líderes ocorreu mais 

devido a pressão exercida pela alta gerência da organização do que pelo interesse em implantar 

a mudança. 

 

 Quais foram às motivações e objetivos da empresa para implantação do lean 

manufacturing? Os grupos possuem a mesma percepção sobre os objetivos? 

O processo de mudança do sistema de produção iniciado pela organização utilizou como 

base o benchmarking realizado nas outras empresas do grupo multinacional. A implantação foi 

marcada pelo desenvolvimento de treinamentos, formação de líderes de equipes, definição das 

rotinas de reuniões, gestão visual, incentivo a participação dos colaboradores através do 

programa de recompensas das ideias de melhorias.  

Os objetivos da implantação de um novo sistema de produção segundo a diretoria do 

Rio de Janeiro alinhada com o grupo multinacional foram o aumento da lucratividade, a 
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melhoria do nível do serviço e o aumento do espírito de equipe na organização, prevendo assim 

a redução dos desperdícios do processo produtivo, a otimização e padronização dos processos 

e o estabelecimento de uma cultura de melhoria contínua. 

Foi verificada uma divergência na percepção dos grupos de hierarquia mais alta sobre 

as motivações da implantação do lean, enquanto a cúpula estratégica relatou apenas a melhoria 

do desempenho da produção visando à redução dos custos de produção, o grupo tático relatou 

como principal motivo a pressão dos donos da organização.  

 Apesar disso, os grupos possuem um estreito alinhamento sobre os objetivos das 

mudanças serem a melhoria do desempenho dos trabalhadores, o maior envolvimento dos 

funcionários na gestão da empresa, a redução dos custos da manufatura e o aumento da 

produtividade.  

 Observou-se durante a pesquisa que não foram desenvolvidos a visão e o senso de 

urgência da mudança. No caso da estratégia, embora os gestores afirmem que todos da 

organização foram comunicados a respeito, existe um consenso entre os grupos de que nem 

todos efetivamente a conhecem, pois a estratégia foi comunicada apenas durante os 

treinamentos e workshops e nem todos os colaboradores da empresa participaram destes. 

 Existe, portanto uma oportunidade de melhoria relacionada ao processo de comunicação 

da organização que incorpore todos os funcionários da organização. 

 

 Quais as percepções originais dos distintos grupos envolvidos acerca da implantação? 

Essa percepção foi modificada ao longo do tempo? Em caso positivo, quais fatores 

foram determinantes? 

 Apesar da resistência apresentada, observou-se que após o período inicial, os 

colaboradores apresentaram maior aceitação ao processo e se sentiram mais motivados em 

participar. A presença do líder lean, o programa de ideias e a substituição da liderança resistente 

foram fatores determinantes para essa mudança na percepção.  

 

 Os distintos grupos percebem valor na implantação do lean manufacturing? 

 Percebeu-se durante a pesquisa que os grupos entrevistados enxergam o valor da 

implantação do lean, como por exemplo, para o grupo de operadores e líderes de equipe, o 

conceito de lean manufacturing está associado ao desenvolvimento de pessoas e melhoria do 

desempenho no trabalho; as principais alterações na rotina de trabalho foram o maior 

envolvimento com a gestão da produção e melhoria do trabalho após a implantação de ações de 

ergonomia e organização realizadas nos workshops. Além disso, a maior motivação das pessoas 
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e melhor comunicação foram apontadas como as principais mudanças ocasionadas pelo 

processo lean. 

 Os grupos entrevistados relataram também as melhorias na segurança do trabalho, 

devido a melhor organização dos setores e dispositivos visuais implementados e também o 

melhor clima organizacional, pois, devido aos treinamentos, os funcionários passaram a ter 

mais contato uns com os outros e a conhecerem outros setores da organização. 

 Apesar das melhorias observadas pelos grupos, os colaboradores relataram alguns 

pontos de insatisfação sobre o processo de mudança. No caso da liderança, por exemplo, apesar 

dos questionários indicarem que existe uma percepção positiva em relação ao 

comprometimento dos líderes, foi relatado que os líderes não possuem o envolvimento 

suficiente para motivar os funcionários e sustentar as melhorias implementadas.  

 Observou-se ainda que, segundo o grupo de operadores, a liderança estava focada 

apenas na produção, não dedicando tempo suficiente para a realização de melhorias. O papel 

de sustentação das melhorias e do acompanhamento diários foi realizado pelo líder lean, criando 

uma separação entre a produção e as atividades do lean. Apesar disso, foi possível perceber que 

os grupos se sentem mais ouvidos pela liderança, através do programa de ideias de melhorias. 

 No caso dos treinamentos, existe um consenso na percepção dos grupos de que foram 

realizados apropriadamente para o desenvolvimento dos trabalhadores, porém foram também 

relatadas insatisfações pelos grupos tático, líderes de equipe e operadores sobre o tempo e a 

quantidade de pessoas envolvidas.  

 Percebeu-se também durante a pesquisa que existem oportunidades de melhorias em 

relação ao processo de comunicação desenvolvido pela empresa, principalmente em relação aos 

indicadores e a comemoração dos sucessos alcançados. Devem ser realizados mais 

treinamentos com os operadores e com os líderes de equipe para garantir uma melhor 

compreensão do que está sendo alcançado diariamente e a divulgação dos sucessos deve ser 

realizada para toda organização e não apenas para equipes restritas. 

  

 Quais sugestões os grupos heterogêneos podem oferecer para o aprimoramento do 

processo? 

Os grupos de operadores e líderes manifestaram como sugestões para aprimoramento 

do processo a dedicação de mais tempo para realização dos treinamentos, a maior dedicação 

dos gestores no acompanhamento da mudança para manutenção das ideias de melhorias 

implementadas. A melhoria do processo de comunicação e a maior participação da alta gerência 

foram relatadas pelo grupo tático e pela cúpula estratégica. 
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5.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

O presente estudo foi direcionado no setor de produção da empresa, sugere-se, portanto 

como pesquisa futura uma extrapolação da análise para outros setores da organização que 

possam ter sido impactados pela implantação do lean, obtendo também a percepção dos 

profissionais envolvidos.  

Além disso, como não foram realizadas análises comparativas com outras empresas, 

propõe-se como avanço o estudo comparativo entre os resultados obtidos com a implantação 

do lean com as outras empresas de base industrial e até a comparação dos resultados com as 

empresas do mesmo grupo multinacional localizadas em diferentes países. 
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APÊNDICE 1 

 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS  

 

Roteiro de entrevista que será utilizado nas entrevistas semiestruturadas 
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Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

 

 Caro participante, o presente questionário tem o objetivo de extrair dados para a 

realização da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada de ANÁLISE DOS FATORES 

RESTRITIVOS E POTENCIALIZADORES DA IMPLANTAÇÃO DO LEAN 

MANUFACTURING EM UMA EMPRESA DO SETOR ELETROELETRÔNICO: 

CONFRONTAÇÃO ENTRE PERCEPÇÕES DE DISTINTOS ATORES DO PROCESSO. 

Este estudo é de autoria de Isadora Avelar Ferreira e orientada pelo Prof. Dr. Fernando Oliveira 

de Araujo.   

 Esta pesquisa considera como público-alvo funcionários da empresa que participam do 

processo de implantação do lean manufacturing. O objetivo principal deste trabalho é verificar, 

as distintas percepções de grupos de colaboradores sobre a implantação do lean manufacturing 

na empresa, evidenciando as abordagens favoráveis e resistentes a sua implantação. Esta 

pesquisa preza pela confidencialidade e ressalto que os participantes não serão identificados.  

Este trabalho possui objetivos exclusivamente acadêmicos e após a conclusão será 

disponibilizado para todos os participantes.  

 

Muito obrigada pela sua contribuição e disponibilidade. 

 

Isadora Avelar Ferreira. 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro de pesquisa 01 – Grupo: Operadores - GAP Líderes 

1. Qual o seu gênero?   (   ) Feminino     (   ) Masculino 

2. Qual sua formação? 
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(   ) Ensino Fundamental incompleto 

(   ) Ensino Fundamental completo 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio completo 

(   ) Ensino Superior incompleto 

(   ) Ensino Superior completo 

(   ) Ensino Superior com Pós-Graduação, em nível de Especialização  

(   ) Ensino Superior com Pós-Graduação, em nível de Mestrado e Doutorado 

3. Qual o nível do cargo você ocupa atualmente? 

(   ) Operador     (   ) Líder           (   ) Coordenador                (   ) Auxiliar 

(   ) Supervisor    (   ) Gerência     (   ) Outra – Especificar 

4. Qual o ano do seu nascimento? 

  

5. Quantos anos de experiência você possui na organização? 

    

6. O que você entende por lean manufacturing? 

  
  

7. Para você, quais os objetivos principais do lean dentro da organização?  

(   ) Melhorar a participação no mercado   

(   ) Melhorar o gerenciamento da cadeia de suprimento   

(   ) Melhorar o desempenho dos trabalhadores   

(   ) Reduzir o estoque da empresa: Finalizados e matéria prima 

(   ) Melhorar o atendimento ao cliente   

(   ) Redução dos custos da manufatura para aumentar os lucros da 

empresa 
  

(   ) Aumentar a produtividade   

 (   ) Aumentar o envolvimento dos funcionários na gestão da empresa 

(   ) Não sei responder 
  

8. Como você classifica a cultura dominante da sua organização? 

(   ) Focada em hierarquias: ambiente formal focado nos procedimentos e políticas 

(   ) Focada em trabalho em equipe: ambiente amigável, relação de 

confiança entre os funcionários da empresa 
  

(   ) Focada em inovação: ambiente dinâmico focado em criatividade e 

empreendedorismo 
  

(   ) Focada em resultados: ambiente competitivo e orientado às metas 

(   ) Não sei responder 
  

9. Houve alguma mudança da sua percepção sobre o lean manufacturing do início da implantação até 

hoje? 

   

    
     

10. 
Classifique os seguintes aspectos - (1) Concordo totalmente (2) Concordo (3) Não concordo nem 

discordo (4) Discordo (5) Discordo totalmente (6) Não sei responder 
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Foram oferecidos treinamentos apropriados para o desenvolvimento e 

aprendizado dos trabalhadores nos conceitos e ferramentas do lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  Eu tenho todas as ferramentas necessárias para implantar o lean.  (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  As ferramentas e métodos utilizados pela empresa são de boa qualidade. (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  A estratégia e objetivos da mudança são conhecidos por todos. (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Os indicadores do lean são claramente comunicados e entendidos por 

todos os funcionários. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Percebo que os operadores da fábrica são mais ouvidos pela liderança 

após a implantação do lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
As metas em curto prazo são bem definidas e os sucessos são 

comemorados. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Toda a gerência está comprometida e seguindo na mesma direção 

proposta pelo lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
A definição de um agente de mudança - Líder lean - foi fundamental 

para o processo de implantação.  
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  Os líderes fornecem um tempo apropriado para realizar melhorias. (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  

  

O apoio oferecido pelos líderes é suficiente para que os funcionários 

atuem a favor da mudança, trabalhando em ações para a implantação do 

lean.  

(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

Eu entendo a necessidade da implantação do lean manufacturing para a 

empresa 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

Percebo que o meu ambiente de trabalho tornou-se mais seguro. (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

Percebo que a pressão no trabalho aumentou após a implantação do 

lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

As oportunidades de carreira dentro da organização aumentaram. (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

Os departamentos parecem trabalhar melhor e possuem uma relação 

mais saudável após a implantação do lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

11. 
A implantação do lean manufacturing alterou a sua rotina de trabalho? 

(   ) Sim, em grande medida  (    ) Sim, pontualmente  (    ) Não  (   ) Não sei responder 

  

12. Você encontrou alguma dificuldade no processo de implantação do lean manufacturing? Quais?   

    

13. Durante a implantação do lean manufacturing, você identificou manifestações de resistência à 

mudança pelos funcionários da empresa (operadores, gestores e direção)?  

 

(   ) Sim (   ) Não.  Em caso positivo, quais comportamentos foram observados? 

    

14. Em sua opinião, qual o principal fator que pode auxiliar a aprimorar o processo de mudança? 
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(   ) Criar um ambiente que favoreça o aprendizado através de treinamentos para capacitação dos 

funcionários 

(   ) Melhorar o processo de comunicação da empresa, promovendo a integração entre os diversos setores 

(   ) Maior participação da alta gerência   

(   ) Dedicar mais tempo para o desenvolvimento de melhorias  

(   ) Não sei responder 
  

(   ) Outros – Descreva 
  

15. Você notou diferenças entre as mudanças proporcionadas pelo lean manufacturing e o período 

anterior a implantação?  Quais as principais?  

  

 

Roteiro de pesquisa 02 - Supervisores e Gerência 

1. Qual o seu gênero?   (   ) Feminino     (   ) Masculino 

2. Qual sua formação? 

(   ) Ensino Fundamental incompleto 

(   ) Ensino Fundamental completo 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio completo 

(   ) Ensino Superior incompleto 

(   ) Ensino Superior completo 

(   ) Ensino Superior com Pós-Graduação, em nível de Especialização  

(   ) Ensino Superior com Pós-Graduação, em nível de Mestrado e Doutorado 

3. Qual o nível do cargo você ocupa atualmente? 

(   ) Líder            (   ) Supervisor      (   ) Coordenador 

(   ) Gerência       (   ) Diretoria         (   ) Outra – Especificar 

4. Qual o ano do seu nascimento? 

  

5. Quantos anos de experiência você possui na organização? 

    

6. Quais foram às motivações da empresa para implantação do lean manufacturing?  

(   ) Pressão dos donos e investidores   

(   ) Adoção do lean pelos concorrentes   

(   ) Pressão dos clientes   

(   ) Pressão competitiva do mercado   

(   ) Melhorar o desempenho (eficiência, produtividade, lucros) e consequente redução dos custos de 

produção da empresa  

 (   ) Não sei responder   

7. Para você, quais os objetivos principais do lean dentro da organização?  

(   ) Melhorar a participação no mercado   

(   ) Melhorar o gerenciamento da cadeia de suprimento   
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(   ) Melhorar o desempenho dos trabalhadores   

(   ) Reduzir o estoque da empresa: Finalizados,  matéria prima   

(   ) Melhorar o atendimento ao cliente   

(   ) Redução dos custos da manufatura para o aumento do lucro da 

organização 
  

(   ) Aumentar a produtividade   

(   ) Aumentar o envolvimento dos funcionários na gestão da empresa 

(   ) Não sei responder 

 

  

8. Como você classifica a cultura da sua organização?   

(   ) Focada em hierarquias: ambiente formal focado nos procedimentos e políticas; 

(   ) Focada em trabalho em equipe: ambiente amigável, relação de confiança entre os funcionários da 

empresa  
(   ) Focada em inovação: ambiente dinâmico focado em criatividade e empreendedorismo 

(   ) Focada em resultados: ambiente competitivo e orientado às metas 

(   ) Não sei responder 

 

 

9. 
Classifique os seguintes aspectos - (1) Concordo totalmente (2) Concordo  (3) Não concordo nem 

discordo (4) Discordo (5) Discordo totalmente 

  
Foi desenvolvido um senso de urgência para a implantação do lean 

manufacturing. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Foi desenvolvida uma visão clara sobre a mudança que auxiliou no 

esclarecimento das razões do processo. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
A estratégia da mudança foi comunicada a todos os envolvidos no 

processo. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  Houve o apoio de todos os líderes para a iniciativa de mudança. (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Foram oferecidos treinamentos apropriados para o desenvolvimento e 

aprendizado dos trabalhadores nos conceitos e ferramentas do lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Todos os líderes e gestores foram treinados nos conceitos e ferramentas 

lean para auxiliarem no processo de implantação; 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
O processo de implantação foi desenvolvido pensando na saúde e bem 

estar do trabalhador; 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
O processo de implantação foi desenvolvido pensando na segurança do 

trabalhador; 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Através dos treinamentos, a implantação do lean manufacturing 

aumentou as oportunidades de carreira dentro da organização. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  O clima organizacional melhorou após a implantação do lean. (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  A estratégia e objetivos da empresa foram divulgados a todos. (   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
As pessoas possuem um claro entendimento sobre as expectativas do 

lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Os indicadores do lean são claramente comunicados e entendidos por 

todos os funcionários. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  
Percebo que os operadores da fábrica são mais ouvidos pela liderança 

após a implantação do lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 As metas em curto prazo são bem definidas e os sucessos são 

comemorados. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

  A comunicação entre os departamentos tornaram-se mais eficientes 

após a implantação do lean manufacturing. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 
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 Toda a gerência está comprometida e seguindo na mesma direção 

proposta pelo lean. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 A definição de um agente de mudança - Líder lean- foi fundamental 

para o processo de implantação. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 Os gestores e líderes fornecem um tempo apropriado para realizar 

melhorias. 
(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 O apoio oferecido pelos gestores e líderes é suficiente para que os 

funcionários atuem a favor da mudança, trabalhando em ações para a 

implantação do lean. 

(   ) 1 (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

10. Como foram conduzidos o planejamento e a implantação da mudança? 

  
  

11. Você encontrou alguma dificuldade no processo de implantação do lean manufacturing? Quais? 

12. Durante a implantação do lean manufacturing, você identificou manifestações de resistência à 

mudança pelos funcionários da empresa (operadores, gestores e direção)?  

 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei responder 

Em caso positivo, quais comportamentos foram observados? 

  

  
  

13. Você identifica se foram tomadas ações para minimização essa resistência? Se sim, quais? 

      
14. Quais fatores citados abaixo podem auxiliar a aprimorar o processo de mudança? 

(   ) Criar um ambiente que favoreça o aprendizado através de 

treinamentos para capacitação dos funcionários   

(   ) Melhorar o processo de comunicação da empresa, promovendo a integração entre os diversos setores 

(   ) Maior participação da alta gerência   

(   ) Dedicar mais tempo para o desenvolvimento de melhorias  

(   ) Não sei responder 
  

(   ) Outros: 
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APÊNDICE 2 

 

RESULTADOS DA ESCALA LIKERT – ROTEIRO 01 

A 
Foram oferecidos treinamentos apropriados para o desenvolvimento e aprendizado dos trabalhadores nos conceitos 

e ferramentas do lean. 

B Eu tenho todas as ferramentas necessárias para implantar o lean.  

C As ferramentas e métodos utilizados pela empresa são de boa qualidade. 

D A estratégia e objetivos da mudança são conhecidos por todos. 

E Os indicadores do lean são claramente comunicados e entendidos por todos os funcionários. 

F Percebo que os operadores da fábrica são mais ouvidos pela liderança após a implantação do lean. 

G As metas em curto prazo são bem definidas e os sucessos são comemorados. 

H Toda a gerência está comprometida e seguindo na mesma direção proposta pelo lean. 

I A definição de um agente de mudança - Líder lean - foi fundamental para o processo de implantação.  

J Os líderes fornecem um tempo apropriado para realizar melhorias. 

K 
O apoio oferecido pelos líderes é suficiente para que os funcionários atuam a favor da mudança, trabalhando em 

ações para a implantação do lean.  

L Eu entendo a necessidade da implantação do lean manufacturing para a empresa 

M Percebo que o meu ambiente de trabalho tornou-se mais seguro. 

N Percebo que a pressão no trabalho aumentou após a implantação do lean. 

O As oportunidades de carreira dentro da organização aumentaram. 

P A empresa é um lugar melhor de trabalhar desde a implantação do lean. 

Q Os departamentos parecem trabalhar melhor e possuem uma relação mais saudável após a implantação do lean. 

Quadro 16: Perguntas escala Likert – Roteiro I. 

Fonte: Autora (2016) 

 

Questões 
Discordo 

totalmente (1) 
Discordo (2) 

Não concordo 

nem discordo (3) 
Concordo (4) 

Concordo 

totalmente (5) 
μ (x) 

A 0 4 1 14 8 4,0 

B 0 8 1 8 10 3,7 

C 0 1 0 11 15 4,5 

D 2 13 0 8 4 3,0 

E 1 5 1 8 12 3,9 

F 1 7 1 11 7 3,6 

G 2 6 0 14 5 3,5 

H 2 9 1 7 8 3,4 

I 0 0 0 8 19 4,7 

J 3 11 1 10 2 2,9 

K 0 12 0 11 4 3,3 

L 0 0 0 7 20 4,7 

M 0 0 1 8 16 4,6 

N 3 15 0 5 2 2,52 

O 2 14 2 5 2 2,64 

P 0 1 3 10 11 4,24 

Q 0 1 2 10 12 4,32 

Quadro 17: Resultado – Operadores 

Fonte: Autora (2016) 
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Questões 
Discordo 

totalmente (1) 
Discordo (2) 

Não concordo 

nem discordo (3) 
Concordo (4) 

Concordo 

totalmente (5) 
μ (x) 

A 1 0 0 7 4 4,1 

B 0 4 0 5 3 3,6 

C 0 2 0 2 8 4,3 

D 0 9 0 2 1 2,6 

E 1 2 0 6 3 3,7 

F 0 2 1 3 6 4,1 

G 0 6 0 5 1 3,1 

H 0 3 2 4 3 3,6 

I 0 0 0 3 9 4,8 

J 0 2 1 6 3 3,8 

K 1 2 0 6 3 3,7 

L 0 0 0 2 10 4,8 

M 0 0 2 3 7 4,4 

N 1 4 0 3 4 3,4 

O 1 6 0 2 3 3,0 

P 0 0 3 1 8 4,4 

Q 0 1 4 1 6 4,0 

Quadro 18: Resultado - Líderes de equipe 

Fonte: Autora (2016) 

 

RESULTADOS DA ESCALA LIKERT – ROTEIRO 02 

A Foi desenvolvido um senso de urgência para a implantação do lean manufacturing 

B Foi desenvolvida uma visão clara sobre a mudança que auxiliou no esclarecimento das razões do processo 

C A estratégia da mudança foi comunicada a todos os envolvidos no processo 

D Houve o apoio de todos os líderes para a iniciativa da mudança 

E 
Foram oferecidos treinamentos apropriados para o desenvolvimento e aprendizado dos trabalhadores nos 

conceitos e ferramentas do lean. 

F 
Todos os líderes e gestores foram treinados nos conceitos e ferramentas lean para auxiliarem no processo de 

implantação 

G O processo de implantação foi desenvolvido pensando na saúde e bem estar do trabalhador  

H O processo de implantação foi desenvolvido pensando na segurança do trabalhador  

I 
Através dos treinamentos, a implantação do lean manufacturing aumentou as oportunidades de carreira 

dentro da organização. 

J O clima organizacional melhorou após a implantação do lean manufacturing. 

K As pessoas possuem um claro entendimento sobre a expectativa do lean.  

L Os indicadores do lean são claramente comunicados e entendidos por todos os funcionários. 

M Percebo que os operadores da fábrica são mais ouvidos pela liderança após a implantação do lean. 

N Percebo que os líderes são mais ouvidos pelos operadores após a implantação do lean. 

O As metas em curto prazo são bem definidas e os sucessos são comemorados. 

P A comunicação entre os departamentos tornou-se mais eficiente após a implantação do lean. 

Q Toda a gerência está comprometida e seguindo na mesma direção proposta pelo lean. 

R A definição de um agente de mudança - Líder lean - foi fundamental para o processo de implantação.  

S Os líderes fornecem um tempo apropriado para realizar melhorias. 

T 
O apoio oferecido pelos líderes é suficiente para que os funcionários atuam a favor da mudança, trabalhando 

em ações para a implantação do lean.  

Quadro 19: Perguntas escala Likert - Roteiro II 

Fonte: Autora (2016) 
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Questões 
Discordo 

totalmente (1) 
Discordo (2) 

Não concordo 

nem discordo (3) 
Concordo (4) 

Concordo 

totalmente (5) 
μ (x) 

A 0 0 0 1 2 4,7 

B 0 0 0 3 0 4,0 

C 0 0 0 2 1 4,3 

D 0 1 0 2 0 3,3 

E 0 0 0 3 0 4,0 

F 0 0 1 2 0 3,7 

G 0 1 1 0 1 3,3 

H 0 1 0 1 1 3,7 

I 0 1 1 3 0 3,4 

J 0 0 0 3 0 4,0 

K 0 0 1 2 0 3,7 

L 0 1 0 2 0 3,3 

M 0 1 0 2 0 3,3 

N 0 1 1 1 0 3,0 

O 0 0 0 3 0 4,0 

P 0 1 0 2 0 3,3 

Q 0 1 0 2 0 3,3 

R 0 0 0 1 2 4,7 

S 0 1 1 1 0 3,0 

T 0 1 0 2 0 3,3 

Quadro 20: Resultado - Grupo tático 

Fonte: Autora (2016) 

 

Questões 
Discordo 

totalmente (1) 
Discordo (2) 

Não concordo 

nem discordo (3) 
Concordo (4) 

Concordo 

totalmente (5) 
μ (x) 

A 0 1 0 0 0 2,0 

B 0 1 0 0 0 2,0 

C 0 0 0 1 0 4,0 

D 0 0 0 1 0 4,0 

E 0 0 0 0 1 5,0 

F 0 0 0 1 0 4,0 

G 0 0 1 0 0 3,0 

H 0 0 0 1 0 4,0 

I 0 0 0 1 0 4,0 

J 0 0 0 0 1 5,0 

K 0 0 1 0 0 3,0 

L 0 0 0 1 0 4,0 

M 0 0 1 0 0 3,0 

N 0 0 0 1 0 4,0 

O 0 0 0 1 0 4,0 

P 0 0 0 0 1 5,0 

Q 0 0 0 1 0 4,0 

R 0 0 0 0 1 5,0 

S 0 0 0 1 0 4,0 

T 0 0 0 1 0 4,0 

Quadro 21: Resultado - Cúpula estratégica 

Fonte: Autora (2016) 


